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0% hout 
splintervrij

in de massa gekleurd (door en door)
rotvrij & onderhoudsvrij

geen verf of beitswerk nodig

Al onze Govaplast Play producten werden voorgelegd aan 
keuringsorganisme TÜV SUD BENELUX, dit is eveneens een 
aangewezen keuringsinstelling (AKI) voor Nederland en België.
Producten als speeltuig beschouwd hebben een attest dat de 
conformiteit met de verplichte Europese norm EN1176 bevestigt. 
Picknicktafels, podia, banken, plank met 3 roeren, speelpanelen, 
enz. vallen daar bijvoorbeeld niet onder.

U herkent de Govaplast producten in ons gamma aan de beginletters 
GP in de productcode. Ze worden in België gemaakt uit duurzame 
recycling kunststof.

TÜV-certificaat

Govaerts Recycling NV
Kolmenstraat 1324

3570 Alken
Belgium

conforme aux exigences de sécurité 
tranche d'age  1 <=> 12  age range

GP 78

2022
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in de massa gekleurd (door en door)
rotvrij & onderhoudsvrij

geen verf of beitswerk nodig
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keuringsorganisme TÜV SUD BENELUX, dit is eveneens een 
aangewezen keuringsinstelling (AKI) voor Nederland en België.
Producten als speeltuig beschouwd hebben een attest dat de 
conformiteit met de verplichte Europese norm EN1176 bevestigt. 
Picknicktafels, podia, banken, plank met 3 roeren, speelpanelen, 
enz. vallen daar bijvoorbeeld niet onder.

U herkent de Govaplast producten in ons gamma aan de beginletters 
GP in de productcode. Ze worden in België gemaakt uit duurzame 
recycling kunststof.
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Benelux

Met TÜV-certificaat 
Geldig voor Nederland en België 

Verplicht te verankeren
Set inbegrepen

Voorgemonteerd, 
geen bijkomende montage nodig

Verankering is niet 
verplicht bij toezicht
Set inbegrepen

Gedeeltelijk voorgemonteerd,  
beperkte montage nodig

Verankering niet verplicht, 
Eventueel apart te bestellen

Verplaatsbaar
Verankering steeds in de bodem
(ingraven)

Verplaatsbaar met palletwagen
≥ 60 cm

Valhoogte > 60 cm:
valbrekende laag verplicht

< 60 cm

Valhoogte < 60 cm:
geen valbrekende laag nodig

Raadpleeg steeds de handleiding voor het installeren van een toestel.

www.speelplaatsmeubel.be
www.schoolpleinmeubel.nl

Alles wat als speeltuig beschouwd wordt heeft sowieso verplicht 
afgeronde hoeken. Bij meubilair is dit niet verplicht maar TOCH verkopen 
wij al onze banken, podia, picknicktafels etc. met afgeronde hoeken.

Legende
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• Prijzen in euro, inclusief 21% BTW1 

De prijzen op onze webshop zijn onder voorbehoud van forse 

koerswisselingen en onvoorziene prijsstijgingen.

• Transport:

- Bij bestellingen vanaf 2500 € incl. 21% BTW is het transport   

  inbegrepen naar één adres in Vlaanderen of Nederland.

- Bij sommige producten is het transport reeds inbegrepen.  

  Dit wordt steeds vermeld bij de prijs.

- Bij alle andere producten in een bestelling onder 2500 € 

  varieert de transportkost tot maximaal 96 €. Men kan een bestelling  

  op onze webshop simuleren om de transportkost te kennen.

• Onder voorbehoud van drukfouten

• Kleurafwijkingen zijn mogelijk

1 Op slechts enkele producten kan voor scholen in België 6% BTW van toepassing zijn:  

in geval van levering met plaatsing van producten die in de bodem ingegraven worden 

en vastgezet met gestabiliseerd zand of beton. Dus enkel items met een  

“onroerend karakter“. Lichte verankering met nagelpluggen komt helaas niet in 

aanmerking voor deze gunstige BTW-regeling.

Bijvoorbeeld wel: ingegraven parcours verankerd met gestabiliseerd zand, op een muur  

verlijmde klimgrepen, grote speelstructuren, zandbakomrandingen in gestabiliseerd 

zand geplaatst, stoeltjes en zandbaktafels in gestabiliseerd zand vastgezet. 

Bijvoorbeeld niet: verplaatsbare of licht verankerde speeltuigen en meubilair, 

speelpanelen tegen een muur,... Deze worden niet als “onroerend” beschouwd.

Voorwaarden
• Prijzen in euro, inclusief 21% BTW1 

De prijzen op onze webshop zijn onder voorbehoud van forse 

koerswisselingen en onvoorziene prijsstijgingen.

• Transport:

- Bij bestellingen vanaf 2500 € incl. 21% BTW is het transport   

  inbegrepen naar één adres in Vlaanderen of Nederland.

- Bij sommige producten is het transport reeds inbegrepen.  

  Dit wordt steeds vermeld bij de prijs.

- Bij alle andere producten in een bestelling onder 2500 € 

  varieert de transportkost tot maximaal 96 €. Men kan een bestelling  

  op onze webshop simuleren om de transportkost te kennen.

• Onder voorbehoud van drukfouten

• Kleurafwijkingen zijn mogelijk

1 Op slechts enkele producten kan voor scholen in België 6% BTW van toepassing zijn:  

in geval van levering met plaatsing van producten die in de bodem ingegraven worden 

en vastgezet met gestabiliseerd zand of beton. Dus enkel items met een  

“onroerend karakter“. Lichte verankering met nagelpluggen komt helaas niet in 

aanmerking voor deze gunstige BTW-regeling.

Bijvoorbeeld wel: ingegraven parcours verankerd met gestabiliseerd zand, op een muur  

verlijmde klimgrepen, grote speelstructuren, zandbakomrandingen in gestabiliseerd 

zand geplaatst, stoeltjes en zandbaktafels in gestabiliseerd zand vastgezet. 

Bijvoorbeeld niet: verplaatsbare of licht verankerde speeltuigen en meubilair, 

speelpanelen tegen een muur,... Deze worden niet als “onroerend” beschouwd.

Voorwaarden
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• via onze webshop www.speelplaatsmeubel.be 

Bestellingen door scholen en openbare besturen kunnen achteraf 

betaald worden. U kan vanaf de website (in het winkelmandje) o�ertes 

opvragen. Als u ingelogd bent worden de o�ertes bewaard, vanuit uw 

account kan u ze onmiddellijk bevestigen. 

Op de site zijn verscheidene PDF’s met productinfo, certificaten en 

Youtube-filmpjes te vinden. 

• via e-mail info@speelplaatsmeubel.be

O�ertes aanvragen of bestellingen doen kan ook via dit mailadres. 

Laat ons dan weten welk product je wenst te bestellen, in welke 

versie (afmeting, kleur) en hoeveel. Vermeld indien mogelijk ook de 

productcode (model). 

Ook indien je specifieke vragen hebt of bepaalde info niet terugvindt 

op de site kan je ons mailen.

• bel + 32 (0)14 96 02 10

Voor bijkomende informatie of speciale verzoeken.

Voorwaarden Hoe o¥erte aanvragen? 
Hoe bestellen?
• via onze webshop www.speelplaatsmeubel.be 

Bestellingen door scholen en openbare besturen kunnen achteraf 

betaald worden. U kan vanaf de website (in het winkelmandje) o�ertes 

opvragen. Als u ingelogd bent worden de o�ertes bewaard, vanuit uw 

account kan u ze onmiddellijk bevestigen. 

Op de site zijn verscheidene PDF’s met productinfo, certificaten en 

Youtube-filmpjes te vinden. 

• via e-mail info@speelplaatsmeubel.be

O�ertes aanvragen of bestellingen doen kan ook via dit mailadres. 

Laat ons dan weten welk product je wenst te bestellen, in welke 

versie (afmeting, kleur) en hoeveel. Vermeld indien mogelijk ook de 

productcode (model). 

Ook indien je specifieke vragen hebt of bepaalde info niet terugvindt 

op de site kan je ons mailen.

• bel + 32 (0)14 96 02 10

Voor bijkomende informatie of speciale verzoeken.

Hoe o¥erte aanvragen? 
Hoe bestellen?
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VEILIGHEID
Alle producten uit het Govaplast-Play gamma hebben veilig afgeronde 

randen en hoeken en zijn splintervrij. Daarnaast heeft het gebruikte 

recycling kunststof van zichzelf een anti-slip eigenschap. 

Alle als speeltuig beschouwde toestellen zijn gekeurd (zie ook blz. 6).

Waarom 
kiezen voor

GEBRUIKS-
VRIENDELIJK
De meeste van onze toestellen 

worden volledig gemonteerd

geleverd. De grootste toestellen 

worden als semi-kit geleverd; 

Verankering is meestal (en altijd bij 

de speeltoestellen) inbegrepen.

ONDERHOUDSVRIJ
De kunststof is rotvrij en neemt nagenoeg geen vocht op; 

mossen, algen en schimmels kunnen zich dus moeilijk hechten. 

Het materiaal is UV-en gra�tibestendig en kleine krassen 

kunnen zelfs verwijderd worden. Verven en beitsen zijn daarmee 

verleden tijd. Een spons en lauw sopje volstaan om het materiaal 

er als nieuw te laten uitzien. We hebben reeds referenties waar 

de tafels na 20 jaar nog in perfecte staat zijn.

Benelux

< 60 cm

VALBREKENDE
ONDERGROND
Bijna alle speeltoestellen 

hebben een maximum 

valhoogte van 60 cm. 

Een (dure) valbrekende 

ondergrond is dan ook  

(bijna) nooit nodig.

GEBRUIKS-
VRIENDELIJK
De meeste van onze toestellen ONDERHOUDSVRIJ
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U herkent de Govaplast producten in ons gamma aan de beginletters GP in de productcode. 

TOPKWALITEIT
De Govaplast-producten met eigentijds design worden

in België ontworpen en geproduceerd volgens de

allernieuwste productieprocessen. De Govaplast-

planken en balken hebben een volle kern en 

worden in de massa gekleurd. Ze zijn 

bestand tegen alle externe invloeden: 

zon en wind maar ook fysieke 

impacten laten geen sporen na. 

Op deze planken en balken krijgt u  

10 jaar garantie.

MILIEU-
BEWUST
Govaplast-producten zijn 

gemaakt uit specifieke 

gerecycleerde kunststo�en

(PE en PP); bovendien zijn 

deze producten zelf ook 

opnieuw 100% recycleerbaar. 

Tijdens het productieproces 

wordt gebruik gemaakt van 

groene energie.

Terwijl geen enkele boom 

moest sneuvelen (0% hout), 

hebben onze profielen toch 

een natuurlijke structuur. 

impactbestendig

UV-bestendig rotvrij

onderhoudsvrij

geen vochtopname

splintervrij

antislip

recycleerbaarin de massa gekleurd

allernieuwste productieprocessen. De Govaplast-

planken en balken hebben een volle kern en 

 in de massa gekleurd. Ze zijn 

bestand tegen alle externe invloeden

zon en wind maar ook fysieke 

impacten laten geen sporen na. 

Op deze planken en balken krijgt u  

10 jaar garantie.

allernieuwste productieprocessen

planken en balken hebben een 

worden in de massa gekleurd

bestand tegen alle externe invloeden

zon en wind maar ook fysieke 

impacten laten geen sporen na. 

Op deze planken en balken krijgt u  

10 jaar garantie
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Even terug in de tijd...
In 2011 plaatsten we ons allereerste parcours bij basisschool De Twinkeling.

Tien jaar en enkele generaties schoolkinderen later staat het er nog altijd piekfijn bij.

We bezochten enkele scholen opnieuw waar we de 

afgelopen jaren Play-speeltoestellen en -meubilair 

mochten leveren en trommelden enkele van de 

toenmalige scholieren terug op.

Sommige toestellen waren ondertussen van plaats 

veranderd of de omgeving werd opgesmukt, maar 

het materiaal had na meer dan tien jaar buiten 

staan en intensief gebruik op de speelplaats nog 

niks aan kwaliteit ingeboet.

Terwijl dit bij houten meubels veel verven en 

beitsen zou gekost hebben, volstaan een spons en 

een sopje om De Govaplast Play-toestellen er weer 

als nieuw te laten uitzien. 

De planken uit gerecycleerd kunststof zijn rotvrij en 

bestand tegen externe (weers)invloeden.

Bewezen topkwaliteit voor jaren speelplezier!

Met dank aan Lia, Joren, Lisa, Lucas, Mathieu en alle 

andere (oud-)scholieren die opnieuw wilden figureren!

Basisschool De Twinkeling 

Warre 10 jaar later op 
het eerste parcours uit 
Govaplast materiaal.

Warre 
in 2011

Warre 
in 2022
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Basisschool ‘t Egeltje

Lia zat in de tweede kleuterklas in 2013; 
en vermaakte zich toen geregeld op het 
parcours dat sinds 2011 opgesteld staat in 
Basisschool Het Egeltje.
Inmiddels zit Lia in het tweede middelbaar 
maar ze liep met plezier nog eens over het 
parcours van destijds.

Lia 
in 2013

Lia 
in 2022
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Vrije Basisschool De Toren

19 jaar oude picknicktafel aangekocht door 
ouderraad in 2003. Foto dateert van januari 2022.

Lisa

Joren

Lucas

Brent

Mathieu

Tafel 
uit 2003
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Lisa en haar vrienden waren in 2007 leerling 
bij De Toren. Veertien jaar later nam ze 
opnieuw plaats in de boot. Deze boot wordt 
inmiddels niet meer in deze vorm gemaakt, 
het nieuwe ontwerp GP14 wordt wel nog 
steeds in hetzelfde materiaal uitgevoerd.

Lisa 
in 2022

Lisa 
in 2007

  Deze boot werd in 2009 geplaatst als prototype, waarmee Speelplaatsmeubel 
zijn eerste certificaat behaalde. Vanaf 2010 maakten Brent en Lucas de 
speelplaats onveilig. Er werden daarna een boei en peddel aan de boot 
toegevoegd, tot op vandaag ziet de boot er nog helemaal OK uit!

Brent
Lucas

Brent
in 2009 Lucas

in 2009
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Budget inschatting
Vrije Basisschool Top@Punt

De ju�en en meesters schilderden deze leuke 
vijver. Ze kochten hiervoor slechts twee kleuren 
verf aan: blauw en geel. Door deze te mengen 
kregen ze het groen voor de lelieblaadjes.
In de kleine boot wanen de kleuters zich nu in 
het midden van een heuse vijver!

Budget inschatting
kleine boo

t GP02
€ 1609

30

2x 15 kg w
egenverf 

blauw € 220
00

1x 5kg weg
enverf ge

el
€ 5800

verzendko
sten

€ 960
0

€ 1983
30

kleine boo
t GP02

€ 1438

2x 15 kg w
egenverf 

blauw
€ 220

1x 5kg weg
enverf ge

el
€ 58

verzendko
sten

€ 88

€ 1804
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Mariadal

Basisschool De Regenboog

Echte artiesten daar in het team van Mariadal Hoegaarden! 
Een witte muur met gekleurde bollen toverden ze om tot een kleurrijk 
landschap met meertje. De kleuters kunnen dit bewonderen vanuit de 
grote boot of het vlot, of steken het “water over” via het parcours.

In deze school schilderden de leerkrachten een verkeersparcours op de grond. Tegen de muur werd 
een tankstation-paneel bevestigd. Voor de lijnen maakten ze vooral gebruik van witte verf maar ze 
voegden hier en daar ook gekleurde accenten toe.
In een andere hoek van de speelplaats werd een twisterpaneel bevestigd. Met de verf die nog over 
was van het parcours werden de bollen voor het twisterspel geschilderd.

grote boo
t GP14

€ 3033
47

vlot GP30
€ 2262

70

GP99 pakke
t 1

€ 3047
90

5x 15 kg w
egenverf 

blauw € 550
00

2x 5kg weg
enverf ge

el
€ 1160

0

1x 5kg weg
enverf wit

€ 5800

1x 5kg weg
enverf ro

od
€ 5800

€ 9126
07

tankstation Star 2D
€ 63105

twister-paneel
€ 60700

1x 5kg wegenverf blauw € 5800
1x 5kg wegenverf geel € 5800
1x 5kg wegenverf wit € 5800
1x 5kg wegenverf rood € 5800
verzendkosten

€ 9600

€ 156605

grote boo
t GP14

€ 2706

vlot GP30
€ 1985

GP99 pakke
t 1

€ 2709

5x 15 kg w
egenverf 

blauw
€ 550

2x 5kg weg
enverf ge

el
€ 116

1x 5kg weg
enverf wit

€ 58

1x 5kg weg
enverf ro

od
€ 58

€ 8182

tankstation Star 2D
€ 601

twister-paneel
€ 580

1x 5kg wegenverf blauw € 58
1x 5kg wegenverf geel € 58
1x 5kg wegenverf wit

€ 58
1x 5kg wegenverf rood € 58
verzendkosten

€ 88

€ 1501
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Wijkschool Hadschot

De ju�en konden zich helemaal uitleven met onze sjablonen en wegenverf.
De hele speelplaats werd onder handen genomen: een prachtige vijver vol 
zeedieren onder het vlot, een vrolijke rups, een parcours, een raket-hinkelpark...
In elk hoekje van de speelplaats valt wel iets te beleven!

vlot GP30 € 226270tankstation oxy 3D  € 589055x 15 kg wegenverf blauw € 550002x 5kg wegenverf geel € 116002x 5kg wegenverf rood € 116001x 5kg wegenverf wit € 5800pak van 10 m² sjablonen € 19900

€ 389075

vlot GP30
€ 1985tankstation oxy 3D  € 5615x 15 kg wegenverf blauw € 5502x 5kg wegenverf geel € 1162x 5kg wegenverf rood € 1161x 5kg wegenverf wit € 58pak van 10 m² sjablonen € 199

€ 3585

De ju�en konden zich helemaal uitleven met onze sjablonen en wegenverf.
De hele speelplaats werd onder handen genomen: een prachtige vijver vol 
zeedieren onder het vlot, een vrolijke rups, een parcours, een raket-hinkelpark...
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De stad Aarschot had een 
topidee voor de zomer...
Verplaatsbare speeltuigen die in de zomervakantie twee maanden 
“werkloos” op speelplaatsen zouden gestaan hebben, werden 
op de markt geplaatst om de horeca te ondersteunen. 

Tijdens de wekelijkse markt werden de speeltuigen opzij 
gezet en na de markt opnieuw binnen 
de witte markeringen geplaatst.

Op die manier worden de 
verplaatsbare speeltuigen 
het volledige jaar gebruikt.
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De stad Aarschot had een 
topidee voor de zomer...
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Iedereen kent ongetwijfeld de fel-
groene Bebat-vaten waarin batterijen 
ingezameld worden. Veel scholen ne-
men immers al deel aan dat project. 
Inmiddels werden de vaten in kunst-
stof vervangen door een duurzamer 
alternatief. Door een samenwerking 
van Bebat met fabrikant Govaplast 
Play werden alle vaten gereinigd, 

vermalen en verwerkt tot planken 
waarbij de typische groene kleur per-
fect behouden bleef. Niet enkel de 
kleur, maar ook de zeer UV-bestendi-
ge kwaliteit zorgen voor een enorm 
duurzaam en uniek product. Zo geven 
we samen niet alleen de batterijen, 
maar ook de inzameltonnen 
een nieuw leven. 

Bebat x Govaplast Play

“Het vermalen van de 
vaten leverde 60 000 kg 
prachtige grondstof op"

Beperkt leverbare
unieke
kleur!

Scan hier voor 
meer info over 
dit project

24

Klik hier voor 
meer info over 
dit projectKLIK HIER

ME
ER INFO?

https://qrco.de/bdgtSQ
https://www.bebat.be/nl/recyclage-pe-tonnen


picknicktafel 
GP16 picknicktafel 

GP17
picknick-

tafel GP18

CANVAS 
Spline

zig-zag 
loopbalk 

GP99

duikelrek 
GP05

zig-zag 
loopbalk 

GP101

bankje 
Babar 
GP81

podia GP82

Een overzicht van  
een aantal beschikbare modellen met  
daarnaast het aantal gerecycleerde vaten

bloembakken greenday bloembakbank GP33 LONDON4 ML
banken 

"CANVAS"

picknicktafel 
ROMA

Scan hier voor 
meer info over 
de Bebat-modellen
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Klik hier voor meer 
info over 
de Bebat-modellen

https://link.speelplaatsmeubel.be/bebat
https://link.speelplaatsmeubel.be/bebat
https://link.speelplaatsmeubel.be/bebat


bloembakken 
"Agora"

podia
GP82

picknicktafel
"Lyon"

banken en tafel
"London"

duikelrek
GP05

London 4 ML

picknicktafel 
GP17

zig-zag loop-
balk GP101

“Duurzaamheid zit in 
het DNA van Bebat. 

We zochten een 
duurzame oplossing 
voor onze vaten en 
vonden die in het 
partnerschap met 
Govaplast Play. Ik 

vind oprecht dat we 
fier mogen zijn op het 

resultaat.”

Nele Peeters
Director Marketing, Operations 

& Innovation bij Bebat

“De kleurenmix 
van alle PE die 

we normaal 
verwerken, geeft 

per definitie 
steeds een grijs 

resultaat dat 
daarna bijgekleurd 

wordt. De mooie 
kleur van de 

Bebat-vaten kon 
behouden bli jven 

doordat we ze 
apart verwerkten.”

Axel Martin, 
verkoopsdirecteur 

voor Govaplast

Scan hier voor 
meer info over de
Bebat-modellen
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Klik hier voor meer
info over 
de Bebat-modellenKLIK HIER

ME
ER INFO?

https://link.speelplaatsmeubel.be/bebat
https://link.speelplaatsmeubel.be/bebat
https://link.speelplaatsmeubel.be/bebat


“Wij zi jn enorm 
bli j  met de unieke 

kleur van de 
tafels. Hierdoor 

passen ze perfect 
in onze groene 

schoolomgeving”

Directeur Ria Deliën
& Directeur a.i . 

Karen Van de Broek

VBS Wezel in Mol

Vrije Basisschool Wezel in Mol is een 
school die ligt in een bosrijke omgeving. Ze 
creëerden een buitenklas met als meubilair 
de duurzame zeshoekige ROMA-picknick-
tafels van Govaplast Play. De tafelbladen en 
de zitvlakken van de tafels zijn gemaakt van 
de gerecycleerde Bebat-vaten. VBS Wezel is 

de eerste school die de meubels van gere-
cycleerde Bebat-vaten mocht uittesten, en 
ze werden meteen unaniem goedgekeurd 
door zowel de leerkrachten als leerlingen. De 
frisse groene kleur past perfect in de mooie 
groene omgeving en de meubels komen in 
de buitenklas helemaal tot hun recht. 

Groen doen
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spele
29

KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/spelen


Speelhuisje

Dit speelhuisje kan makkelijk verplaatst 

worden met een palletwagen.

Vrolijke bloemetjes fleuren het huisje aan 

alle kanten op. 

Er is geen montage nodig; het huisje komt 

kant en klaar aan. Verankering is niet 

verplicht bij toezicht.

GP01
L118 x B120 xH 145 cm

± 200 kg
BeneluxBenelux

< 60 cm
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KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/0904e2ce-82d5-a258-a23c-3a01313a3866/gp01-speelhuisje?ppid=18759728-294d-27ad-6e37-3a0243c3deb3


Speelhut Fleur

Laat de inrichting van de speelplaats af 

en toe variëren met deze speelhutjes. 

Ze komen kant en klaar aan en zijn 

verplaatsbaar met een palletwagen. 

Verankering is niet verplicht bij toezicht 

zodat de speelruimte op enkele minuten 

terug vrij kan worden gemaakt voor andere 

activiteiten. Voorzien van twee zitbankjes.

GP43
L116 x B168 xH 191 cm

± 222 kg
BeneluxBenelux

< 60 cm
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KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/db4ae6db-8429-8064-88c2-3a02a0568fee/gp43-speelhut-fleur?ppid=18759728-294d-27ad-6e37-3a0243c3deb3


Dubbeldekker Jumbojet

Groot vliegtuig maar toch eenvoudige 

montage. Omdat de valhoogte minder 

dan 60 cm bedraagt is ook hier geen dure 

valbrekende ondergrond verplicht.

Verankering is niet verplicht bij toezicht.

Fotogenieke jumbojet. Eenvoudig 

te monteren en te verankeren met 

bijgeleverde RVS nagelpluggen. 

Een echte eyecatcher op de speelplaats.

GP51
L225 x B275 x H72 cm

± 200 kg
GP50

L190 x B243 x H79 cm

± 99 kg

BeneluxBenelux
< 60 cm

BeneluxBenelux
< 60 cm

32

Dubbeldekker Jumbojet
KLIK HIER

ME
ER INFO?

KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/ef64105c-4f81-85c7-6a1e-3a02a0569a9b/gp51-dubbeldekker?ppid=f48aa9aa-dfc0-a284-d09a-3a03a721e662
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/4c6f82a9-42b1-b447-698c-3a02a0569a4e/gp50-jumbojet?ppid=f48aa9aa-dfc0-a284-d09a-3a03a721e662


GP55
L170 x B170 x H70 cm

± 96 kg

Drone

Fantasierijk en eenvoudig verplaatsbaar 

kleuterspeeltuig met 10 draaiende stuurtjes, 

geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond. 

Enkel de stuurtjes dienen gemonteerd te 

worden. 

Verankering is niet verplicht bij toezicht.

BeneluxBenelux
< 60 cm
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KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/8650deae-b746-f11b-53a1-3a02a056a27b/gp55-drone?ppid=f48aa9aa-dfc0-a284-d09a-3a03a721e662


Metro

Metro uit 2 voorgemonteerde delen, zeer 

eenvoudige montage! Eerder geschikt voor 

kleuters. Verankering is niet verplicht bij 

toezicht.

GP80
L94 x B388 x H60 cm

± 200 kg
BeneluxBenelux

< 60 cm

34

KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/c466a257-a5d5-e474-77cc-3a02a056cae7/gp80-metro?ppid=86359045-dab9-4087-0857-3a0243c4ad92


Kleurrijke trein met een rode locomotief 

en wagonnetjes naar keuze. U hoeft niet 

de volledige uitvoering te kopen. Lichte 

verankering met de RVS nagelpluggen 

volstaat.

GP25
B101 x L830 x H55 cm

± 390 kg

Locomotief met wagons

GP25A B101 x L129 x H75 cm
± 70 kg

GP25C B101 x L120 x H55 cm
± 70 kg

GP25B-G B101 x L180 x H45 cm
± 90 kg

GP25D B101 x L120 x H55 cm
± 70 kg

GP25B-B B101 x L180 x H45 cm
± 90 kg

BeneluxBenelux
< 60 cm
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KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/efa80b5d-940c-a03a-6265-3a05564ca436/gp25-trein-onderdelen


Trein

GP49L
L126 x B35 x H70 cm

± 35 kg

GP49W
L120 x B35 x H70 cm

± 35 kg

BeneluxBenelux
< 60 cm
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KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/05c2eadc-7105-005e-6a72-3a05ec6caee1/gp49-treinpakketten


Plank 
met 3 roeren

Paal 
met 2 roeren

Plank met drie (degelijk gemonteerde!) 

draaiende roeren. 

Alle bevestigingsmateriaal in RVS. 

As en dopmoer geborgd tegen losdraaien. 

Draaiende stuurtjes zijn altijd een succes op 

de kleuterspeelplaats!

Paal met twee (degelijk gemonteerde!) 

draaiende roeren. 

Alle bevestigingsmateriaal in RVS. 

Ook hier RVS as en dopmoer geborgd 

tegen losdraaien.

GP44
L120 x B35 x H20 cm

± 9,5 kg
GP45

L30 x B35 x H122 cm

± 13 kg

BeneluxBenelux
< 60 cm

< 60 cm
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KLIK HIER

ME
ER INFO?

KLIK HIER
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ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/334d72f4-0180-517c-a031-3a02a0569088/gp45-paal-met-2-roeren
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/6af92e44-1cfb-3bae-9752-3a02a056903a/gp44-plank-met-3-roeren


Kleine boot

Deze boot blijft een topper. 

Makkelijk verplaatsbaar en oerdegelijk. 

Verankering is niet verplicht bij toezicht. 

Een beetje blauwe wegenverf maakt het 

helemaal af met een beheersbaar budget.

GP02
L185 x B103 x H52 cm

± 85 kg
BeneluxBenelux

< 60 cm
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KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/c41bab36-22cd-a46b-e14d-3a02a05663f6/gp02-kleine-boot


Grote boot

Speelboot voor lagere school en kleuters. 

Geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond. Super eenvoudige montage 

van de twee delen met enkele schroeven. 

Verankering is niet verplicht bij toezicht.

GP14
L376 x B133 x H75 cm

± 190 kg

boten & vlot

BeneluxBenelux
< 60 cm

39

boten & vlotboten & vlot

KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/007f408d-5c6a-8dd8-456c-3a02a0567cdb/gp14-grote-boot
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GP30
L182 x B122 x H220 cm

± 194 kg

Vlot

Het vlot is een origineel speeltuig dat 

perfect in het thema van de boten/piraten 

past. Zowel voor kleuters als lagere school. 

Geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond. Verankering is niet verplicht bij 

toezicht.

Het vlot wordt compleet gemonteerd 

geleverd: neerzetten en klaar!

Met een wat degelijke wegenverf schep 

je op een goedkope manier een prachtige 

sfeer/kleur.

BeneluxBenelux
< 60 cm

42

KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/908773fe-d949-b329-8936-3a02a05688d5/gp30-vlot?ppid=d92befaf-623f-a742-f588-3a021a31ebb1


SPM0997
L164 x B89 x H69 cm

± 50 kg

Duikboot

Ook deze yellow submarine voor kleuters is 

een mooie aanvulling aan vlot en boten.

Licht te verankeren met RVS nagelpluggen.

BeneluxBenelux
< 60 cm
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KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/6f4fe499-9635-5f2f-3a22-3a02a05746df/duikboot?ppid=d92befaf-623f-a742-f588-3a021a31ebb1
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Valdemping
. Vaste valondergrond:

- rubbertegels

- grasbeschermingsmatten

. Los valdempend materiaal  

(laagdikte van min. 30 cm): 

- zand van 0.2 - 2 mm

- boomschors van 20 - 80 mm

- houtsnippers van 5 - 30 mm

- grind van 2-8 mm

De traditionele topper op iedere 

speelplaats. Bij voorkeur voor gebruik op 

vast valdempend materiaal (bv rubber). 

Kan ook gebruikt worden voor plaatsing in 

zand of schors (los valdempend materiaal). 

Quasi onverslijtbare combinatie van RVS en 

kunststof.

Duikelrekken

enkel

GP05A B103 x H182  cm
max. valhoogte: 115 cm

GP05B B198 x H182 cm
max. valhoogte: 115 cm

GP05C B293 x H190 cm
max. valhoogte: 125 cm

dubbel triple

BeneluxBenelux
≥ 60 cm

enkel

GP05A
beige

B103 x H182  cm
max. valhoogte: 115 cm

GP05a-BG
bebat-groen

GP05b-BG
bebat-groen

GP05c-BG
bebat-groen

GP05B
beige

B198 x H182 cm
max. valhoogte: 115 cm

GP05C
beige

B293 x H190 cm
max. valhoogte: 125 cm

dubbel triple
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KLIK HIER

ME
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KLIK HIER
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https://www.speelplaatsmeubel.be/nl-BE/valdemping-4/
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/10d28a38-a9ac-4ff7-665e-3a02bdce0e9e/gp05-duikelrekken
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Glijbanen

glijbaan vis

glijbaan dino

glijbaan olifant

SPM4808 B59 x L199 x H84  cm
vrije valhoogte: 57 cm

SPM4812 B59 x L238 x H163  cm
vrije valhoogte: 110 cm

SPM4815 B59 x L238 x H163  cm
vrije valhoogte: 100 cm

Opgebouwd uit veilig onderhoudsvrij 

materiaal: RVS glijvlak gecombineerd met 

UV-bestendige PE-platen. 

Zowel geschikt voor ondergrond met rubber 

tegels als plaatsing in los valdempend 

materiaal. Goed voor jaren speelplezier. 

Uiteraard met certificaat conform aan 

Europese norm.

≥ 60 cm

≥ 60 cm

< 60 cm
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ME
ER INFO?

https://www.speelplaatsmeubel.be/nl-BE/spelen-2/


Verplaatsbare zandbak

Een vaste zandbak is niet op elke school 

aangewezen. Deze modellen zijn makkelijk 

met een palletwagen verplaatsbaar en 

kunnen dus strategisch opgesteld worden 

t.o.v. de stand van de zon indien uitgerust 

met een optionele parasolhouder. 

Om bladeren en katten te weren worden ze 

standaard geleverd met afdekgaas voorzien 

van elastisch touw.

GP36B4
L110 x B90 x H60 cm

± 110 kg

GP36B5
L110 x B90 x H75 cm

± 128 kg

Optioneel:

• parasolhouder (GP36P)
(0 parasolpaal 44 - 48 mm)
voor GP36B4 en GP36B5

• bloemetjes (GP27R, GP27G, GP28G)

• vervangend afdekgaas, elastisch touw

GP36B3
L110 x B90 x H45 cm

± 92 kg
BeneluxBenelux

< 60 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/f21ea6ff-4d93-4dc3-8b1d-3a07ff5ff38d/gp36-verplaatsbare-zandbak?ppid=d3962544-36ee-140b-e721-3a03aab993ac
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/15caac5e-c8d2-016f-485a-3a02a0568dc8/parasolhouder-gp36p?ppid=d3962544-36ee-140b-e721-3a03aab993ac
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/576c6080-21e9-4cf6-37f9-3a07215c2d50/gp27-kleine-rode-bloem


Bloemetjes optioneel bij te bestellen.
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Tafel en stoeltjes Sandy

Dit zandtafeltje wordt gewoon in de 

zandbak ingegraven, geen gestabiliseerd 

zand nodig. De zitjes zijn ondergronds 

met de tafel verbonden. De fel gekleurde 

delen uit nieuwe massieve PE-plaat zijn UV-

gestabiliseerd voor kleurvastheid. 

Ze bieden speelkansen en fleuren de 

zandbak op. Bovendien komt er minder 

zand naast de zandbak terecht omdat er in 

de zandbak gespeeld wordt i.p.v. op en over 

de zandbakrand…

GP03
L95 x B95 x H95 cm

± 45 kg
BeneluxBenelux

< 60 cm
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ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/bcf2a4af-e9d9-cb82-3887-3a02a056643b/gp03-tafel-en-stoeltjes-sandy?ppid=d3962544-36ee-140b-e721-3a03aab993ac


Tafel Sandy Parasoltafel Sandy

Eenvoudige, onderhoudsvrije zandtafel op 

centrale recycling paal. 

Dient ingegraven te worden en best vastgezet 

met gestabiliseerd zand. 

Zandtafeltje waar een parasol in past. Makkelijk 

te plaatsen in zandbak. Dient ingegraven te 

worden en best vastgezet met gestabiliseerd 

zand. Deze parasolhouder - met dubbele functie 

als zandtafel - is veilig en raakt niet verstopt... 

Wordt compleet gemonteerd geleverd. Diameter 

parasolpaal ± 48 mm. Geen parasol gebruiken 

bij hevige wind.

tafel Sandy parasoltafel Sandy

GP21
B58 x L58 x H121  cm
± 23 kg

GP23
B58 x L58 x H121  cm
± 21 kg

BeneluxBenelux
< 60 cm

BeneluxBenelux
< 60 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/a61bb1a4-3cce-ec3f-9479-3a02a0568299/gp23-parasoltafel-sandy?ppid=d3962544-36ee-140b-e721-3a03aab993ac
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/685fc931-ac19-8b18-97dc-3a02a056824a/gp21-zandtafel-sandy?ppid=d3962544-36ee-140b-e721-3a03aab993acnl/shop/product/bcf2a4af-e9d9-cb82-3887-3a02a056643b/gp03-tafel-en-stoeltjes-sandy?ppid=d3962544-36ee-140b-e721-3a03aab993ac


Superleuk zandbakspeeltuig (tweedelig) 

met een eenvoudige suggestie van 

kookplaten door 4 zwarte schijven. 

Er komt minder zand naast de zandbak 

terecht omdat er in de zandbak gespeeld 

wordt i.p.v. op en over de zandbakrand…

Tweedelige zandkeuken Sandy

GP56

kooktafel
L120 x B45 x H102 cm / ± 38,5 kg

zeef
L100 x B50 x H102 cm / ± 33,5 kg

BeneluxBenelux
< 60 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/82df560a-b8b3-973a-f503-3a02a056a2cb/gp56-keukentje-sandy?ppid=d3962544-36ee-140b-e721-3a03aab993ac


GP78
L79 x B29 x H116 cm

± 35 kg

Winkel

Winkeltje met verlengde poten om in 

eender welke bodem in te graven (en te 

voorzien van een beetje gestabiliseerd 

zand onderaan)

BeneluxBenelux
< 60 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/f35f816b-2e86-b44d-ac31-3a02a056ca99/gp78-winkeltje?ppid=d3962544-36ee-140b-e721-3a03aab993ac
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Keukentje Muddy
Deze superleuke keuken uit twee delen 

houdt makkelijk 20 kleuters tegelijk bezig. 

Beide delen kunnen ook apart gekocht 

worden. Een veilige, duurzame oplossing 

als alternatief voor met paletten in elkaar 

geknutselde keukens. Onze keuken is 

gemaakt volgens de Europese norm. 

Indien niet rug tegen rug gemonteerd 

moeten ze verplicht tegen een muur 

geplaatst worden.

keuken rug tegen rug

keuken met gootsteen keuken met fornuis

GP83
P+V

L118 x B90 x H91  cm
± 133 kg

GP83P
L118 x B45 x H91  cm
± 64 kg

GP83V
L118 x B45 x H91  cm
± 69 kg

Benelux

Benelux Benelux

< 60 cm

< 60 cm < 60 cm

BeneluxBenelux

BeneluxBenelux BeneluxBenelux
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/64b58e77-2191-7d34-67ab-3a0601248e3b/gp83-keukentje-muddy
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SPM233-A
STARTSET

L150 cm

± 16 kg

SPM233-B
VERVOLGSET

L150 cm

± 16 kg

Klimwandpanelen

Een set klimwandpanelen bestaande uit 

een bovenpaneel en een onderpaneel, 

samen bevatten ze 15 kunststof klimgrepen.

Het bovenste paneel heeft een dubbele rij 

grepen om het verschil in grootte van de 

kinderen te overbruggen. Zowel geschikt 

voor kleuters als voor lagere school.

Indien men de bovenkant van het onderste 

paneel op max. 60 cm hoogte plaatst, mag 

het “speeltoestel” zonder valbrekende 

ondergrond gebruikt worden.

Deze panelen hebben (in tegenstelling tot 

losse klimgrepen) een TÜV-certificaat en 

een typeplaatje volgens de Europese norm 

EN1176. Het typeplaatje bevindt zich op de 

startset.

BeneluxBenelux
< 60 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/eaf31b9b-75eb-dc28-d4f5-3a061070e159/klimwandpanelen?ppid=fe50e3df-ded7-6e14-94cb-3a08475471fc


Op deze circusbalk(en) met 2 opstappalen 

voor- en achteraan kunnen lagere school-

kinderen hun evenwicht oefenen en 

demonstreren. Steeds volledig gemonteerd 

geleverd.

Plaatsing dient te gebeuren door in te 

graven in een grasveld of in bosgrond.

Circusbalk

GP84

balk: 184 x 8 x 100 cm

2 opstap-palen: 024 x 92 cm

± 43 kg

GP84D

2 balken: 184 x 8 x 100 cm

4 opstap-palen: 024 x 92 cm

± 86 kg

BeneluxBenelux
< 60 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/b9f480b5-4bd0-c6a5-28a7-3a08a8df8d80/circusbalk-gp84?ppid=b50708d7-db97-856a-9756-3a06f7f6e5dc
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Deze onderhoudsvrije stapparcours uit recycling 
kunststof brengen kleur en er kunnen veel 
kinderen tegelijk op spelen. 
Zeer geschikt voor de basisschool, maar er zijn 
ook makkelijkere hindernissen voor kleuters. 
Omdat de valhoogte minder dan 60 cm 
bedraagt is nergens dure valbrekende 
ondergrond verplicht. 

Het lijkt een beetje op een evenwichtsparcours 
uit de les lichamelijke opvoeding, maar dan 
gekeurd & permanent opgesteld. 
Deze “hindernissenparcours” worden steeds 
verankerd. 
Bestel een kant-en-klaar pakket of ontwerp 
zelf uw parcours met de beschikbare losse 
onderdelen...
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/parcours


typeplaatje
Verplaatsbaar hindernissenparcours om op 

een verharde ondergrond te plaatsen.

Speeltuigen moeten volgens de 

Europese norm verankerd worden maar 

op een schoolspeelplaats met toezicht 

is dit niet steeds noodzakelijk indien 

de hinderniscombinatie minimaal drie 

hindernissen bevat (plank: B30 x L180 cm), 

verbonden met tussenplaten en eindplaten. 

GP98

GP-
PLAAT-

TUV

Ø 6 cm
verplicht op één 
onderdeel per locatie

Verplaatsbaar parcours voor op verharding

losse onderdelen

BeneluxBeneluxBenelux
< 60 cm

66

KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/8966c686-c3fd-d06d-a40c-3a0644517c72/gp98-verplaatsbaar-parcours-losse-onderdelen


stapbloemen (5) stapblokken (5) voetzolen (5)

brede loopbalk

brede stappalen (4)

tussenplaat

ladder (5 plankjes)

eindplaat

smalle evenwichtsbalk smalle stappalen (5)

Ø15 cm x h25 cm
± 3.6 kg

GP98A
Ø17 cm x H20 cm
± 26,4 kg

GP98D
B15 x L180 cm
± 18,5 kg

GP98G
Ø20 cm x H26 cm
± 32,5 kg

GP98PT
B41 x L55 x H1,9 cm
± 3,2 kg

GP98B
B10 x L18 x H10 cm 
± 29,3 kg

GP98E
B8 x L180 x h28 cm
± 18,5 kg

GP98H
B15 x L40 x H24 cm
± 27,8 kg

GP98PE
B49 x L49 x H1,9 cm
± 3,6 kg

GP98C
B10 x L32 x H16 cm
± 25,9 kg

GP989F
Ø15 cm x H26 cm
± 29,4 kg
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We hebben 5 kant-en-klare pakketten 

samengesteld, telkens reeds voorzien 

van een typeplaatje.

Pakket GP98-PQ04R is een ronde opstelling 

(zonder eindplaten), de andere zijn voor een 

lineaire opstelling.

Verplaatsbaar parcours voor op verharding

Pakketten

GP98PQ04L

GP98PQ02

GP98PQ04R

GP98PQ03

GP98PQ01

Benelux
< 60 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/970819f6-2c77-a314-eb5c-3a06487072d9/gp98-verplaatsbaar-parcours-pakketten


Onderdeel
GP98
PQ01

GP98
PQ02

GP98
PQ03

GP98
PQ04L

GP98
PQ04R

± 6 m
± 98 kg

± 10 m
± 153 kg

± 12 m
± 184 kg

± 16 m
± 238 kg

± 0 5 m
± 234 kg

GP98A stapbloemen 1 1 1 1 1

GP98B stapblokken 1 1 1 1

GP98C voetzolen 1 1 1 1 1

GP98D brede loopbalk 1 1 1 1

GP98E
smalle 
evenwichtsbalk

1 1

GP98F
smalle 
stappalen

1 1

GP98G
brede 
stappalen

1 1 1 1 1

GP98H ladder 1 1 1

GP98PT tussenplaat 2 4 5 7 8

GP98PE eindplaat 2 2 2 2

GP99TP typeplaatje 1 1 1 1 1
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typeplaatje
Kleurrijk parcours, verplicht & eenvoudig 

te verankeren met bijgeleverde RVS 

nagelpluggen. Bestelbaar als kant en klaar 

pakket of als losse onderdelen naar keuze.

GP99

GP99TP
Ø 6 cm
verplicht op één 
onderdeel per locatie

Parcours voor verharding
losse onderdelen

BeneluxBeneluxBenelux
< 60 cm

Kleurrijk parcours, verplicht & eenvoudig 

te verankeren met bijgeleverde RVS 

nagelpluggen. Bestelbaar als kant en klaar 

pakket of als losse onderdelen naar keuze.

Zigzag evenwichtsbalk ook verkrijgbaar in 

Bebat-groen.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/parcours/gp99-verharding?Page=1&fcea4326-5166-5b9c-a76c-3a03aa809701_g=f1d08c81-7528-bff6-18ea-3a03aa809701;


stappaal smalle evenwichtsbalk golvende evenwichtsbalk

stapcilinder

zigzag evenwichtsbalk

slang

voetzolen

loopbiels

boemerang

junglebrug

horizontale ladder stapbloemen

Ø15 cm x h25 cm
± 3.6 kg

GP99O
Ø15 cm x H25 cm
± 3.6 kg

GP99D
Ø39.5 cm x H24 cm
± 7.3 kg

GP99G
B45 x L360 x H33 cm
± 57 kg

GP99J
B15 x L120 x H14 cm
± 10.1 kg

GP99M
B45 x L182 x H28 cm 
± 20 kg

GP99E
B50 x L181 x h22.5 cm
± 31.5 kg

GP99H
B15 x L180 x H14 cm
± 13.4 kg

GP99N
B22 x L92 x H12 cm
± 9.2 kg

GP99C
B45 x L360 x H43 cm
± 57 kg

GP99F
B18 x L80 x H18 cm
± 16.5 kg

GP99I
B68 x L68 x H14 cm
± 10.3 kg

SPM53
B72 x L184 x H104 cm
± 75 KG

GP99Z-BG

71



We hebben 4 kant-en-klare pakketten 

samengesteld, telkens reeds voorzien 

van een typeplaatje.

Parcours voor verharding
Pakketten

GP99PQ03

GP99PQ01

GP99PQ04

GP99PQ02

BeneluxBeneluxBenelux
< 60 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/71d5d0fd-6ae1-0082-ff97-3a061f22248e/gp99-parcours-voor-op-verharding-pakketten


Onderdeel
GP99
PQ01

GP99
PQ02

GP99
PQ03

GP99
PQ04

± 11 m
± 130 kg

± 17 m
± 214 kg

± 21 m
± 270 kg

± 33 m
± 420 kg

GP99O stappalen 1 1 5 8

GP99M
smalle 
evenwichtsbalk

1 1

GP99C
golvende 
evenwichtsbalk

1 1 1 1

GP99D stapcilinder 1 1 1 3

GP99E
horizontale 
ladder

1 1 1

GP99F stapbloemen 1 1 1 1

GP99G
zigzag 
evenwichtsbalk

1

GP99H voetzolen 1 1 1 2

GP99I boemerang 2 3 3

GP99J slang 1 2 1 2

GP99N loopbiels 1 2 3 5

GP99TP typeplaatje 1 1 1 1
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Kleurrijk parcours om in te graven in gras 

of bosgrond. Het kan eenvoudig verankerd 

worden met gestabiliseerd zand of lichte 

beton. 

Bestelbaar als kant-en-klaarpakket of als 

losse onderdelen naar keuze.

Parcours voor gras- of bosgrond
losse onderdelen

typeplaatje

GP100

GP100TP
Ø 6 cm
verplicht op één 
onderdeel per locatie

BeneluxBeneluxBenelux
< 60 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/e90fc63a-01b8-4fef-7031-3a062eb29c8f/gp100-gras-of-bosgrond-felle-kleuren-losse-onderdelen


stappaal smalle evenwichtsbalk golvende evenwichtsbalk

brede evenwichtsbalk

zigzag evenwichtsbalk

slang

voetzolen

xylofoon

boemerang

set van 10 stelten

horizontale ladder stapbloem per stuk

Ø15 cm x h25 cm
± 3.6 kg

GP100A
Ø15 cm x H80 cm
± 10 kg

GP100D
B12 x L79 x H180 cm
± 20 kg

GP100G
B16 x L360 x H75 cm
± 59 kg

GP100J
B15 x L95 x H77 cm
± 20 kg

GP100M
B8 x L180 x H84 cm
± 22 kg

GP100E
B40 x L182 x H77 cm
± 41 kg

GP100H
B15 x L140 x H77 cm
± 26 kg

GP100K
B40 x L180 x H77 cm
± 46 kg

GP100C
B23 x L360 x H103 cm
± 64 kg

GP100F
Ø17 cm x H77 cm
± 5 kg

GP100I
B56 x L56 x H77 cm
± 20 kg

GP100L
B8 x L16 x H200 cm
± 132 kg per set
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Hieronder keuze uit 4 kant-en-klare pakketten, 

telkens reeds voorzien van een typeplaatje.

Parcours voor gras- of bosgrond
Pakketten

GP100PQ03

GP100PQ01

GP100PQ04

GP100PQ02

GP100PQ04

BeneluxBeneluxBenelux
< 60 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/6774d75f-d754-1174-b657-3a062f25fda0/gp100-gras-of-bosgrond-felle-kleuren-pakketten


Onderdeel
GP100
PQ01

GP100
PQ02

GP100
PQ03

GP100
PQ04

± 13 m
± 220 kg

± 17 m
± 300 kg

± 20 m
± 470 kg

± 32 m
± 720 kg

GP100A stappaal 1 6 12 14

GP100M smalle 
evenwichtsbalk 1 1

GP100C golvende 
evenwichtsbalk 1 1 1

GP100D brede 
evenwichtsbalk 1 1 1 1

GP100E horizontale ladder 1 1 1

GP100F stapbloem (per 
stuk) 5 7 5 5

GP100G zigzag 
evenwichtsbalk 1 1

GP100H voetzolen 2 2

GP100I boemerang 2 3 3

GP100J slang 1 2 1 3

GP100K xylofoon 1

GP100L set van 10 stelten 1 1

GP100TP typeplaatje 1 1 1 1
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... tot de Kempen

Van de kust...
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... tot de Kempen

Van de kust...
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Lijkt net hout maar heeft het voordeel 

dat het rot- en onderhoudsvrij is. Door de 

beige- en bruintinten past dit parcours 

perfect in een natuurlijke omgeving. 

Om in te graven in gras- of bosgrond. 

Het kan eenvoudig verankerd worden 

met gestabiliseerd zand of lichte beton.

Parcours in beige- en bruintinten
voor gras- of bosgrond
losse onderdelen

typeplaatje

GP101

GP101TP
Ø 6 cm
verplicht op één 
onderdeel per locatie

BeneluxBeneluxBenelux
< 60 cm

Lijkt net hout maar heeft het voordeel 

dat het rot- en onderhoudsvrij is. Door de 

beige- en bruintinten past dit parcours 

perfect in een natuurlijke omgeving. 

Om in te graven in gras- of bosgrond. 

Het kan eenvoudig verankerd worden 

met gestabiliseerd zand of lichte beton.

Zigzag evenwichtsbalk ook verkrijgbaar in 

Bebat-groen.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/882ee3bd-a55b-032a-2cfa-3a0634020902/gp101-gras-of-bosgrond-natuurlijke-kleuren-losse-onderdelen


stappaal 015 cm stappaal 020 cm golvende evenwichtsbalk

brede loopbalk

xylofoon  

set van 5 schijfpalen

set van 10 stelten smalle evenwichtsbalk

horizontale ladder zigzag evenwichtsbalk

Ø15 cm x h25 cm
± 3.6 kg

GP101A
Ø15 cm x H100 cm
± 10 kg

GP101D
B15 x L180 cm
± 20,5 kg

GP101K
B40 x L180 x H77 cm
± 46 kg

GP101S
5 x Ø8 cm x H200 cm
± 65 kg per set

GP101B
Ø20 cm x H100 cm
± 16 kg

GP101E
B40 x L180 cm
± 41 kg

GP101L
10 x Ø8 cm x h200 cm
± 132 kg per set

GP101C
B15 x L360 cm
± 64 kg

GP101G
B8 x L360 cm
± 59 kg

GP101M
B8 x L180 cm
± 46 kg

GP101G-BGGP101G-BG
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GP101PQ03

GP101PQ01

GP101PQ04

GP101PQ02

Ook voor dit parcours zijn er 4 kant-en-klare 

pakketten, telkens reeds voorzien van een 

typeplaatje.

Parcours in beige- en bruintinten
voor gras- of bosgrond
pakketten

BeneluxBeneluxBenelux
< 60 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/eb5337b8-ea16-42bb-0b1a-3a06341eb667/gp101-gras-of-bosgrond-natuurlijke-kleuren-pakketten


Onderdeel
GP101
PQ01

GP101
PQ02

GP101
PQ03

GP101
PQ04

± 10 m
± 242 kg

± 14 m
± 418 kg

± 19 m
± 451 kg

± 25 m
± 706 kg

GP101A stappaal 15 cm 4 5 8 12

GP101B stappaal 20 cm 2 4 6 7

GP101C golvende 
evenwichtsbalk 1 1 1

GP101D brede loopbalk 1 1

GP101E ladder 1 1 1

GP101G zigzag 
evenwichtsbalk 1 1 1

GP101K Xylofoon 1 1

GP101L Set van 10 stelten 1 1

GP101M smalle 
evenwichtsbalk 1 1 1

GP101S Set van 5 
schijfpalen 1 1 1

GP100TP typeplaatje 1 1 1 1
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3 x hetzelfde parcours, maar in verschillende opstellingen
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/zitten


Picknicktafels speciaal voor kleuterscholen 

en de kleinsten van de lagere school: 

veilig afgeronde tafelbladen en afgeronde 

zitvlakken.

Zitvlak 25 cm breed. 

Voorzien van parasolgat (paal 48 mm).

GP16
beige planken
bruin onderstel

L120 x B131 x H55 cm
zithoogte: 31 cm
± 73 kg

GP16M
multicolour planken

bruin onderstel

L120 x B131 x H55 cm
zithoogte: 31 cm
± 73 kg

Picknicktafel Mini

GP16BG
bebat-groene planken

bruin onderstel

L120 x B131 x H55 cm
zithoogte: 31 cm
± 73 kg
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/a37056b8-6fae-84c6-6e37-3a02a0567d29/gp16-picknicktafel-mini


Lange versie van de picknicktafel hiernaast. 

Veilig afgeronde tafelbladen en afgeronde 

zitvlakken.

Zitvlak 25 cm breed. 

Zowel de zitvlakken als het tafelblad zijn 

onderaan verstevigd met gegalvaniseerde 

metalen profielen. 

Voorzien van parasolgat (paal 48 mm). 

GP18
beige planken
bruin onderstel

L180 x B131 x H55 cm
zithoogte: 31 cm
± 110 kg

GP18M
multicolour planken

bruin onderstel

L180 x B131 x H55 cm
zithoogte: 31 cm
± 110 kg

Lange picknicktafel Mini

GP18BG
bebat-groene planken

bruin onderstel

L180 x B131 x H55 cm
zithoogte: 31 cm
± 110 kg
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/e9402411-f7c1-7a06-d8b6-3a02a05681a7/gp18-lange-picknicktafel-mini?ppid=d3215d32-a5b9-ce40-3657-3a025183aa6b
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DUURZAME klassieke picknicktafel voor 

lagere school. Zitvlak 25 cm breed.  

In feite is dit gewoon dezelfde tafel als 

voor volwassenen, maar wel volledig veilig 

afgrond en voorzien van een parasolgat 

(paal 48 mm). 

Het tafelblad is onderaan verstevigd met 

gegalvaniseerde metalen profielen. 

GP17
beige planken
bruin onderstel

L180 x B142 x H76 cm
zithoogte: 46 cm
± 121 kg

GP17M
multicolour planken

bruin onderstel

L180 x B142 x H76 cm
zithoogte: 46 cm
± 121 kg

GP17GS
grijze planken

zwart onderstel

L180 x B142 x H76 cm
zithoogte: 46 cm
± 121 kg

Picknicktafel Maxi

GP17BG
bebat-groene planken

zwart onderstel

L180 x B142 x H76 cm
zithoogte: 46 cm
± 121 kg
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/96faa8d6-58dc-40b0-c7ec-3a02a0567dc5/gp17-picknicktafel-maxi?ppid=d3215d32-a5b9-ce40-3657-3a025183aa6b
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Moderne picknicktafel voor lagere school. 

Ook deze picknicktafel is volledig veilig 

afgrond. Verkrijgbaar in 2 hoogtes. 

Met metalen verstevigingen in de 4 

zitvlakken, in de 4 steunbalken onder het 

tafelblad en dwars onder het tafelblad. 

Het tafelblad is “gesloten” doordat de 

planken vlak tegen elkaar geplaatst zijn. 

Enkel geschikt voor plaatsing op een 

vlakke ondergrond.

Intern diverse metalen verstevigingen!

0% hout
in de massa gekleurd

GP39B H54
beige planken
bruin onderstel

L161 x B161 x H54 cm
zithoogte: 30 cm
± 131 kg

GP39B H69
beige planken
bruin onderstel

L161 x B161 x H69 cm
zithoogte: 38 cm
± 140kg

GP39M H69
multicolour planken

bruin onderstel

L161 x B161 x H69 cm
zithoogte: 38 cm
± 140kg

GP39M H54
multicolour planken

bruin onderstel

L161 x B161 x H54 cm
zithoogte: 30 cm
± 131 kg

Picknicktafel vierkant
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/f206d779-a421-f64f-579a-3a06431c1cbd/gp39-picknicktafel-vierkant?ppid=d3215d32-a5b9-ce40-3657-3a025183aa6b


Picknicktafels met veilige rugleuning 

voor peuters en kleuters. Het tafelblad is 

“gesloten” doordat de planken vlak tegen 

elkaar geplaatst zijn. Zitvlak 15 cm breed. 

Enkel geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond.

GP70M
multicolour planken

bruin onderstel

L115 x B120 x H46 cm
zithoogte: 24 cm
± 70 kg

GP70
beige planken
bruin onderstel

L115 x B120 x H46 cm
zithoogte: 24 cm
± 70 kg

Picknicktafel Bambino
met rugleuning

98

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/e68ceebe-539e-e857-bf07-3a06436ed2fa/gp70-picknicktafel-bambino-met-leuning?ppid=d3215d32-a5b9-ce40-3657-3a025183aa6b


GP72-180 GP72-120
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Kleuterpicknicktafel met gesloten tafelblad 

van 45 cm breed. Het tafelblad is “gesloten” 

doordat de planken vlak tegen elkaar 

geplaatst zijn. Zitvlak 15 cm breed. 

Enkel geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond.

GP71-120
beige planken
bruin onderstel

L120 x B98 x H50 cm
zithoogte: 28 cm
± 65 kg

GP71M-120
multicolour planken

bruin onderstel

L120 x B98 x H50 cm
zithoogte: 28 cm
± 65 kg

Picknicktafel Kids - 120 cm

100

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/e0455c90-feb9-becf-203a-3a0648f7cbb9/gp71-picknicktafel-kids?ppid=d3215d32-a5b9-ce40-3657-3a025183aa6b


Lange versie van de picknicktafel hiernaast. 

Veilig afgeronde tafelbladen en afgeronde 

zitvlakken.

Enkel geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond. Zowel de zitvlakken als het 

tafelblad zijn onderaan verstevigd met 

gegalvaniseerde metalen profielen. 

GP71-180
beige planken
bruin onderstel

L180 x B98 x H50 cm
zithoogte: 28 cm
± 70 kg

GP71M-180
multicolour planken

bruin onderstel

L180 x B98 x H50 cm
zithoogte: 28 cm
± 70 kg

Intern diverse metalen verstevigingen!

Picknicktafel Kids - 180 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/e0455c90-feb9-becf-203a-3a0648f7cbb9/gp71-picknicktafel-kids?ppid=d3215d32-a5b9-ce40-3657-3a025183aa6b


Middelhoge lagere school picknicktafel met 

gesloten tafelblad van 60 cm breed. Het 

tafelblad is “gesloten” doordat de planken 

vlak tegen elkaar geplaatst zijn. 

Zitvlak 15 cm breed. 

Enkel geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond.

GP72-120
beige planken
bruin onderstel

L120 x B112 x H68 cm
zithoogte: 43 cm
± 70 kg

GP72M-120
multicolour planken

bruin onderstel

L120 x B112 x H68 cm
zithoogte: 43 cm
± 70 kg

Picknicktafel Junior - 120 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/f86ae25d-e922-34f0-1be4-3a06497f3c02/gp72-picknicktafel-junior?ppid=d3215d32-a5b9-ce40-3657-3a025183aa6b


Lange versie van de picknicktafel hiernaast. 

Veilig afgeronde tafelbladen en afgeronde 

zitvlakken.

Enkel geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond. Zowel de zitvlakken als het 

tafelblad zijn onderaan verstevigd met 

gegalvaniseerde metalen profielen.

GP72-180
beige planken
bruin onderstel

L180 x B112 x H68 cm
zithoogte: 43 cm
± 85 kg

GP72M-180
multicolour planken

bruin onderstel

L180 x B112 x H68 cm
zithoogte: 43 cm
± 85 kg

Intern diverse metalen verstevigingen!

Picknicktafel Junior - 180 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/f86ae25d-e922-34f0-1be4-3a06497f3c02/gp72-picknicktafel-junior?ppid=d3215d32-a5b9-ce40-3657-3a025183aa6b


Picknicktafel op maat van volwassenen met 

gesloten tafelblad van 60 cm breed. 

Het tafelblad is “gesloten” doordat de 

planken vlak tegen elkaar geplaatst zijn. 

Zitvlak 15 cm breed. 

Enkel geschikt voor plaatsing op een 

vlakke ondergrond.

GP73-120
beige planken
bruin onderstel

L120 x B120 x H76 cm
zithoogte: 47 cm
± 75 kg

GP73GS-120
grijze planken

zwart onderstel

L120 x B120 x H76 cm
zithoogte: 47 cm
± 75 kg

Picknicktafel Teens - 120 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/77c9e069-04c3-3432-4062-3a0649935b6e/gp73-picknicktafel-teens?ppid=d3215d32-a5b9-ce40-3657-3a025183aa6b


Lange versie van de picknicktafel hiernaast. 

Veilig afgeronde tafelbladen en afgeronde 

zitvlakken.

Enkel geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond.  Zowel de zitvlakken als het 

tafelblad zijn onderaan verstevigd met 

gegalvaniseerde metalen profielen.

GP73-180
beige planken
bruin onderstel

L180 x B120 x H76 cm
zithoogte: 47 cm
± 90 kg

GP73GS-180
grijze planken

zwart onderstel

L180 x B120 x H76 cm
zithoogte: 47 cm
± 90 kg

Metaalverstevigingen in zowel het tafelblad als de zitvlakken.

Picknicktafel Teens - 180 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/77c9e069-04c3-3432-4062-3a0649935b6e/gp73-picknicktafel-teens?ppid=d3215d32-a5b9-ce40-3657-3a025183aa6b
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GP77B H64
beige planken
bruin onderstel

L180 x B80 x H64 cm
± 95 kg

GP77BGS H64
grijze planken

zwart onderstel

L180 x B80 x H64 cm
± 95 kg

GP77B H75
beige planken
bruin onderstel

L180 x B80 x H74 cm
± 100 kg

GP77GS H75
grijze planken

zwart onderstel

L180 x B80 x H74 cm
± 100 kg

Tafel met gesloten tafelblad van 60 cm 

breed. Het tafelblad is “gesloten” doordat 

de planken vlak tegen elkaar geplaatst zijn 

Het tafelblad is onderaan verstevigd met 

gegalvaniseerde metalen profielen. 

De GP77-tafels kunnen gecombineerd 

worden met banken zonder leuning GP68 

(zie blz.114-115) of met leuning GP69 

(zie blz. 116-117). 

Enkel geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond.

Tafel

Het tafelblad is onderaan verstevigd 
met gegalvaniseerde metalen profielen.

GP77B gecombineerd met 2 banken GP68
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/67a20c63-0e2a-93ad-47e0-3a0649ad362d/gp77-tafel?ppid=f06ba5e4-c5cf-d148-0887-3a0649a2dce8
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/f2b841e0-b0ce-7b33-4f4c-3a065292be8e/gp77-gp69-tafel-2-banken-juniorteens-met-leuning?ppid=f06ba5e4-c5cf-d148-0887-3a0649a2dce8
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/63144520-bfaf-08ed-75a5-3a06528ebd2c/gp77-tafel-2xgp68-banken-juniorteens-zonder-leuning?ppid=f06ba5e4-c5cf-d148-0887-3a0649a2dce8


Deze onderhoudsvrije, afgeronde zitvlakken 

zijn een pak aangenamer om op te zitten 

dan steen of beton. 

De zitvlakken zijn waterproof. Gaten zelf te 

boren, nagelpluggen zelf te voorzien.

GP76-B
beige

L120 x B45 x H4 cm
± 32 kg

GP76-GS
grijs

L120 x B45 x H4 cm
± 32 kg

Zitvlak beton

110

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/ce9ca2ae-ba43-b6a7-44d5-3a02a056c422/gp76-zitvlak-voor-betonnen-u-elementen?ppid=e96106ae-37ae-af5c-b88d-3a02518433b3
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Bankje dat tegen een muur gezet kan 

worden. verkrijgbaar in zithoogte 24 cm en 

34 cm. Beige planken en bruine voeten. 

Zitvlak 30 cm. 

Geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond. 

Gekleurde bloemetjes zijn een optie.

GP59A-B
beige planken
bruin onderstel

L180 x B30 x H24 cm
± 28 kg

GP59B-B
beige planken
bruin onderstel

L180 x B30 x H34 cm
± 31 kg

Muurbank

Bloemetjes optioneel bij te bestellen.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/1e624e03-cb45-e75f-c345-3a02a056a7bd/gp59-muurbank?ppid=e96106ae-37ae-af5c-b88d-3a02518433b3
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GP67
beige planken
bruin onderstel

L180 x B31 x H81 cm
± 40 kg

GPP67GS
grijze planken

zwart onderstel

L180 x B31 x H81 cm
± 40 kg

Bank Gardino

Eenvoudige zitbank om in te graven 

op de gewenste zithoogte. Standaard 

met bruine poten en beige zitvlak met 

metaalversteviging. 

Afmetingen zitvlak: 31 cm x 180 cm.

Deze banken hebben metaalverstevigingen.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/4a24217c-8b53-2434-b77f-3a02a056af4f/gp67-bank-gardino-zl-beige-bruin?ppid=e96106ae-37ae-af5c-b88d-3a02518433b3


Klassiek, stabiel bankje zonder leuning 

voor de lagere school. Zitvlak 31 cm breed, 

onderaan verstevigd met gegalvaniseerde 

metalen profielen. Geschikt voor plaatsing 

op een vlakke ondergrond. Op de meeste 

speelplaatsen wordt het niet verankerd.

GP68-A
beige planken
bruin onderstel

L180 x B40 x H35 cm
± 33 kg

Bank Junior ZL

Deze banken hebben metaalverstevigingen.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/317a46a5-9abd-c792-588d-3a02a056afec/gp68-bank-zonder-leuning-junior-teens?ppid=e96106ae-37ae-af5c-b88d-3a02518433b3


Bank Teens ZL
G68-B

beige planken
bruin onderstel

L180 x B44 x H43 cm
± 36 kg

G68-B-GS
grijze planken

zwart onderstel

L180 x B44 x H43 cm
± 36 kg

Hoge versie van bank zonder leuning 

hiernaast, geschikt voor zowel tieners/

adolescenten als voor lagere school 

kinderen. Verkrijgbaar in twee 

kleurvariaties.

Deze banken hebben metaalverstevigingen.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/317a46a5-9abd-c792-588d-3a02a056afec/gp68-bank-zonder-leuning-junior-teens?ppid=e96106ae-37ae-af5c-b88d-3a02518433b3


Klassiek, stabiel bankje met leuning voor 

de lagere school. Zitvlak 31 cm breed, 

onderaan verstevigd met gegalvaniseerde 

metalen profielen. Geschikt voor plaatsing 

op een vlakke ondergrond. 

Optioneel:

Infresing op leuning “vriendschapsbank”, 

“banc de l’amitié”, of een inscriptie van max  

22 karakters (spaties inbegrepen).

GP69-A
beige planken
bruin onderstel

L180x B60 x H65 cm
zithoogte: 35 cm
± 53 kg

Bank Junior ML

Infresing op leuning is optioneel
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/4a9fe44c-98f3-a557-d26a-3a02a056b108/gp69-bank-met-leuning-junior-teens?ppid=42fa1f0a-9c1b-f3e4-6337-3a025183e382
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/3502ae4f-181c-ca17-f3f6-3a0658ccf9b6/gp69-v-vriendschapsbank-junior--teens


GP69-B
beige planken
bruin onderstel

L180x B64 x H76 cm
zithoogte: 43 cm
± 56 kg

GP69B-GS
grijze planken

zwart onderstel

L180x B64 x H76 cm
zithoogte: 43 cm
± 56 kg

Bank Teens ML

Hoge versie van bank met leuning 

hiernaast, geschikt voor zowel tieners/

adolescenten als voor lagere school 

kinderen. Verkrijgbaar in twee kleur 

uitvoeringen.

Optioneel:

Infresing op leuning “vriendschapsbank”, 

“banc de l’amitié”, of een inscriptie van max  

22 karakters (spaties inbegrepen).

Infresing op leuning is optioneel
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/4a9fe44c-98f3-a557-d26a-3a02a056b108/gp69-bank-met-leuning-junior-teens?ppid=42fa1f0a-9c1b-f3e4-6337-3a025183e382
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/3502ae4f-181c-ca17-f3f6-3a0658ccf9b6/gp69-v-vriendschapsbank-junior--teens


Dit leuke kleuterbankje heeft een zitvlak 

van 24 cm breed en is verkrijgbaar in lengte 

120 cm en lengte 180 cm. 

De zithoogte bedraagt 23 cm.  

De planken zijn massief recyclage kunststof 

in beige of rood-gele uitvoering.

GP81B-120
beige planken
bruin onderstel

L120 x B24x H23 cm
± 18 kg

GP81B-180
beige planken
bruin onderstel

L180 x B24x H23 cm
± 26 kg

GP81M-180
multicolour planken

bruin onderstel

L180 x B24x H23 cm
± 26 kg

GP81M-120
multicolour planken

bruin onderstel

L120 x B24x H23 cm
± 18 kg

Bankje Babar

GP81BG-180
bebat-groene planken

bruin onderstel

L120 x B24x H23 cm
± 18 kg

GP81BG-180
bebat-groene planken

bruin onderstel

L180 x B24x H23 cm
± 26 kg

Dit leuke kleuterbankje heeft een zitvlak 

van 24 cm breed en is verkrijgbaar in lengte 

120 cm en lengte 180 cm. 

De zithoogte bedraagt 23 cm.  

De planken zijn massief recyclage kunststof 

in beige, rood-gele of bebat-groene 

uitvoering.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/094e84e3-f9cf-ffde-9adc-3a02a056cb35/gp81-kleuterbank-babar?ppid=e96106ae-37ae-af5c-b88d-3a02518433b3


Kleuterzeshoekbank met buitendiameter 

180 cm. Het zitvlak is 15 cm breed. 

Te plaatsen op een vlakke ondergrond. 

Geleverd in 6 losse delen.

GP10
beige planken
bruin onderstel

0180 x H26 
± 34 kg

Bank Mini zeshoek
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https://www.speelplaatsmeubel.be/nl-BE/spelen-2/
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/3c000621-d185-e6bf-c285-3a02a05668b0/gp10-bank-mini-zeshoek-beige?ppid=80db32e3-3cf8-2902-c820-3a066d37a961


Voeten bruin, planken beige. Het hoogste 

model is verkrijgbaar met grijze voeten en 

zwarte planken. 

Zitvlak 30 cm breed. Geschikt voor 

plaatsing op een vlakke ondergrond. 

Eenvoudig te monteren: wordt in  

4 voorgemonteerde delen geleverd. 

Bank vierkant
G47B-H24

beige planken
bruin onderstel

L130 x B130 x H24 cm
± 54 kg

G47B-H34
beige planken
bruin onderstel

L130 x B130 x H34 cm
± 64 kg

G47B-H44
beige planken
bruin onderstel

L130 x B130 x H44 cm
± 74 kg

G47GS-H44
zwarte planken
grijs onderstel

L130 x B130 x H44 cm
± 74 kg
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/cad75578-10b5-ba91-794d-3a04cb92e51d/gp47-bank-vierkant?ppid=80db32e3-3cf8-2902-c820-3a066d37a961


121



G48B-H24
beige planken
bruin onderstel

0260 x H24 cm
± 81 kg

G48B-H34
beige planken
bruin onderstel

0260 x 34 cm
± 96 kg

G48B-H44
beige planken
bruin onderstel

0260 x H44 cm
± 111 kg

G48GS-H44
zwarte planken
grijs onderstel

0260 x H44 cm
± 111 kg

Bank zeshoek 260

Voeten bruin, planken beige. Het hoogste 

model is verkrijgbaar met grijze voeten en 

zwarte planken. 

Zitvlak 30 cm breed. Geschikt voor 

plaatsing op een vlakke ondergrond. 

Eenvoudig te monteren: wordt in  

6 voorgemonteerde delen geleverd.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/6ebe00ee-b24f-bdce-5b4e-3a02a0569554/gp48-bank-zeshoek-260?ppid=80db32e3-3cf8-2902-c820-3a066d37a961


GP74B-H24
beige planken
bruin onderstel

0360 x H24 cm
± 144 kg

GP74B-H34
beige planken
bruin onderstel

0360 x H34 cm
± 165 kg

GP74B-H44
beige planken
bruin onderstel

0360 x H44 cm
± 185 kg

GP74GS-H44
zwarte planken
grijs onderstel

0360 x H44 cm
± 185 kg

Voeten bruin, planken beige. Het hoogste 

model is verkrijgbaar met grijze voeten en 

zwarte planken. 

Zitvlak 30 cm breed. Geschikt voor 

plaatsing op een vlakke ondergrond. 

Eenvoudig te monteren: wordt in  

8 voorgemonteerde delen geleverd.

Bank achthoek 360
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/05113883-de78-8eb1-a007-3a02a056c1bd/gp74-bank-achthoek-360?ppid=80db32e3-3cf8-2902-c820-3a066d37a961


Alle overige rechten voorbehouden.
gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.
Deze tekening blijft eigendom van U Plastics BVBA en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet worden

1 : 25Schaal:

U plastics,  Energielaan 10A, 3650 Dilsen-Stokkem, tel: +32 (0) 89/466802,  info@uplastics.be

GP69AZ Bank junior zeshoek ML 180-H35 (beige-bruin)Benaming: Revisie:

1

Pos:Aantal:

Axel MonsecourOntwerper:

U PLASTICSConstructeur:GOVAERTSFabrikant:

11/03/2019Datum:

Vital CoolenTekenaar:

aan de binnen en de buitenkant
R6 aanfrezen na montage van de poten

Zeshoekbank met leuning in 2 zithoogten 

verkrijgbaar.  Zitvlak 31 cm breed, onderaan 

verstevigd met gegalvaniseerde metalen 

profielen. 

Geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond. Eenvoudig te monteren:

wordt in 6 voorgemonteerde delen.

GP69AZ
beige planken
bruin onderstel

L380 x B329 x H65 cm
zithoogte: 35 cm
± 420 kg

GP69BZ
beige planken
bruin onderstel

L380 x B329 x H76 cm
zithoogte: 43 cm
± 450 kg

GP69B-GSZ
grijze planken

zwart onderstel

L380 x B329 x H76 cm
zithoogte: 43 cm
± 450 kg

Bank zeshoek met leuning

Alle zitvlakken zijn metaalverstevigd.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/16485500-b7e8-6f84-c5c9-3a02a056b5c8/gp69z-bank-zeshoek-met-leuning?ppid=80db32e3-3cf8-2902-c820-3a066d37a961
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Optioneel:

Stabiele bank ook gebruikt als scheiding op 

de speelplaats. 

Geschikt voor kleuters. Voeten bruin, 

planken beige. Zitvlak 30 cm breed. 

Geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond. 

op het schoolplein. Eenvoudig te monteren: 

wordt in voorgemonteerde delen geleverd. 

Ornamenten zijn een optie (los meegeleverd).

GP54A-3
beige planken
bruin onderstel

L260 x B54 x H24 cm
± 43,6 kg

GP54A-4
beige planken
bruin onderstel

L350 x B54 x H24 cm
± 58,2 kg

GP54A-5
beige planken
bruin onderstel

L435 x B54 x H24 cm
± 72,7 kg

GP54A-6
beige planken
bruin onderstel

L525 x B54 x H24 cm
± 87,2 kg

GP54A-R
rood-geel

boom (per 2)
incl. bevestigings-
materiaal

GP54A-G
groen

boom (per 2)
incl. bevestigings-
materiaal

Zigzagbanken
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/9558bd87-6a5a-8d11-30b9-3a02a0569ae7/gp54a-zigzagbank-zonder-ornament-h24?ppid=e96106ae-37ae-af5c-b88d-3a02518433b3
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/de952852-d30c-0a5a-d401-3a06d90bf60b/gp54a-zigzagbank-met-ornament-h24?ppid=e96106ae-37ae-af5c-b88d-3a02518433b3


Hoge versie van de zigzaggende bank 

hiernaast. Geschikt voor kleuters en lagere 

school. Meer keuze qua ornamenten.

GP54B-3
beige planken
bruin onderstel

L260 x B54 x H34 cm
± 51,5 kg

GP54B-4
beige planken
bruin onderstel

L350 x B54 x H34 cm
± 68,7 kg

GP54B-5
beige planken
bruin onderstel

L435 x B54 x H34 cm
± 85,9 kg

GP54B-6
beige planken
bruin onderstel

L525 x B54 x H34 cm
± 103 kg

GP54A-R
rood-geel

boom (per 2)
incl. bevestigings-
materiaal

GP54B-R
rood-geel

ornament Z (per 2)
incl. bevestigings-
materiaal

GP54A-G
groen

boom (per 2)
incl. bevestigings-
materiaal

GP54B-G
groen

ornament Z (per 2)
incl. bevestigings-
materiaal

Zigzagbanken

Optioneel:
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/3255ca5c-c24f-3b64-1ef3-3a06b57c0658/gp54b-zigzagbank-zonder-ornament-h34?ppid=e96106ae-37ae-af5c-b88d-3a02518433b3
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/528a58df-8ddc-37e9-0e8d-3a06d955bcd4/gp54b-zigzagbank-met-ornament-h34?ppid=e96106ae-37ae-af5c-b88d-3a02518433b3
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GP62ORG
groen

ornament (per 2)
incl. bevestigings-
materiaal

G62
beige planken
grijs onderstel

L139 x B45 x H36 cm
± 40 kg

EURONORM1
ROOD

L60 x B40 x H30 cm

Opbergbank

Geschikt voor plaatsing op een vlakke 

ondergrond onder een afdak. 

Kunnen met of zonder stevige rode 

euronormbakken besteld worden.

Opbergbanken worden gemonteerd 

geleverd en kunnen makkelijk aan elkaar 

gekoppeld worden met bijgeleverd 

bevestigingsmateriaal.

Optioneel zijn als afwerking mooie groene 

platen (ornamenten) mogelijk om tegen de 

zijkanten vast te schroeven. Deze worden 

los geleverd inclusief schroeven.

Optioneel:
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/f3366cf0-6906-45e6-e718-3a06de3706cc/gp62-opbergbank?ppid=e96106ae-37ae-af5c-b88d-3a02518433b3
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/8c0ae3c4-89f9-9b0e-edc0-3a02a056aa3e/gp62orgr-ornament-opbergbank
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KUBUS-43-GROEN
groen

L43 x B43 x H43 cm
± 5,4 kg

KUBUS-43-GEEL
geel

L43 x B43 x H43 cm
± 5,4 kg

KUBUS-43-ORANJE
oranje

L43 x B43 x H43 cm
± 5,4 kg

KUBUS-43-ROOD
rood

L43 x B43 x H43 cm
± 5,4 kg

KUBUS-43-BLA
blauw

L43 x B43 x H43 cm
± 5,4 kg

Deze grote kubussen uit PE-materiaal 

wegen elk 5,4 kg en kunnen worden 

gebruikt door kleuters en lagere school. 

Onderaan voorzien van een grote opening 

om de kubus eventueel flink te verzwaren 

door te vullen met zand (10 mm dikke 

afsluitplaat incl. RVS schroeven is een 

optie).

Zowel binnen- als buitengebruik.

Maxi cube in PE
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/e098b8aa-f3a5-424a-1eb8-3a06e3ff3bc5/maxi-cube-in-pe?ppid=2e2ca06e-cde6-ae88-8057-3a07ad0684a0


Deze unieke verjaardagsstoel voor binnen- 

en buitengebruik is uitgevoerd in barokstijl, 

maar zonder twijfel gedurfd en eigentijds ;-). 

Royaal voorzien van details en versiersels is 

hij onmiskenbaar elegant en gera¨neerd. 

Wie plaatsneemt op deze stevige maar 

luxueuze stoel, voelt zich ongetwijfeld 

de koning(in) te rijk, al dan niet met 

(verjaardags)kroon.

STOEL-KL
verjaardagsstoel

L76 x B70 x H83 cm
zithoogte: 32 cm
± 9 kg

Verjaardagsstoel

Beschikbare kleuren:
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/zitten/stoelen/verjaardagsstoel


STOEL-GR
voorleesstoel

L103,5 x B98 x H112,5 cm
zithoogte: 38 cm
± 20 kg

Voorleesstoel

Voorleesstoel voor binnen- en 

buitengebruik. Eigenlijk de uitvergrote 

versie van de verjaardagsstoel.

Volledig in 100 % recycleerbaar kunststof. 

Dit onweerstaanbaar designmeubel is 

de sfeermaker in jouw klas!

Beschikbare kleuren:
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/zitten/stoelen/voorleesstoel


Jij bent zó WOW!!! Deze rode WOW-

bank is een expressief designobject 

dat verwondering opwekt. Het kan de 

schoolomgeving opfleuren of dienst doen 

voor speciale gelegenheden: zo zou het 

kunnen dienen om kids of helpers in de 

bloemetjes te zetten, als eyecatcher voor 

klasfoto’s, enz.

WOW-ROOD
L147 x B43 x H43 cm
zithoogte: 00 cm
± 20 kg

WOW-bank
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/269334a6-eafd-e296-86e1-3a04feb25914/wow-bank-rood?ppid=738161e0-3ec4-0a7b-58d3-3a06e8f1a156


135



Het ontbreekt dit vrolijke groene bankje 

met zijn zachte lijnen allerminst aan 

persoonlijkheid. Het is licht, makkelijk 

hanteerbaar en kan gestapeld worden. 

Zowel voor binnen- als buitengebruik.

KREKEL
groen

L115 x B46 x H42 cm
± 8 kg

Krekelbank
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/7dc5a733-8b15-cfd6-277f-3a04ff29bb8c/krekelbank-limoen?ppid=738161e0-3ec4-0a7b-58d3-3a06e8f1a156


Speels krukje voor kleuters of lagere school 

met zoutloper. Geschikt als time-out stoeltje 

of bij spelletjes. Standaard voorzien van een 

gevulde “zoutloper” met doorlooptijd van 

ongeveer 4 minuten. Eerder voor binnen 

gebruik, het stoeltje permanent buiten 

gebruiken is niet zo goed omdat het zout 

geleidelijk vocht zou opnemen.

ZOUT_STOEL
Ø 36 x 38.5 cm
± 5,8 kg

Zoutloperstoel

137

KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/fa86d995-9c2c-5600-f9a1-3a02a05782ad/zoutloperstoel?ppid=1b034ca4-7916-b16c-885c-3a06e93309b1
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DONUT-1-ORANGE
DONUT-3-ORANGE

oranje-rood

Orange
0120 x H32 cm
± 18 kg

DONUT-1-CONFE
DONUT-SET-CONFE

bonte mix

Confetti
0120 x H32 cm
± 18 kg

DONUT-1-KIWI
DONUT-SET-KIWI

groen-zwart

Kiwi
0120 x H32 cm
± 18 kg

Donut zitmeubel

Zitmeubelen voor +50% gemaakt uit 

gerecycleerd PE productieafval. 

Te verzwaren met water. 

Model Orange is oranje met rode spikkels, 

verkregen door vermalen oranje en rood 

productie-afval te mengen. 

Model Confetti is een onvoorspelbare bonte 

mix van gekleurd productie afval, ieder 

model is anders qua kleurschakering.

Model Kiwi is groen met grijs/zwarte 

stippen. 

Verkrijgbaar per stuk of per set van 3, 

inclusief sleutel voor vuldop.

Donut zitmeubel
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/3bf5cf1a-8575-1bec-dd49-3a072ff4d2b9/donuts


DONUT-PB-1-ZAFR
DONUT-PB-3-ZAFR

geel-rood

Zafran
0120 x H32 cm
± 18 kg

DONUT-PB-1-CONF
DONUT-PB-3-CONF

bonte mix

Confetti
0120 x H32 cm
± 18 kg

DONUT-PB-1-KIWI
DONUT-PB-3-KIWI

groen-zwart

Kiwi
0120 x H32 cm
± 18 kg

Donut zitmeubel plantenbak

Deze plantenbak is eigenlijk een zitmeubel 

waar een bodemplaat onder geschroefd 

wordt. De 10 mm dikke PE bodemplaat

(met RVS schroe³es) wordt los

meegeleverd (transport).
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/c1351578-38ff-d77b-ed40-3a07919a5f9d/donut-plantenbakken
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GP75A
bruin

L60 x B60 x H60 cm
± 62 kg

GP75B
beige

L180 x B25 x H5 cm
zithoogte: 40 cm
± 22 kg

GP75GS-A
zwart

L60 x B60 x H60 cm
± 62 kg

GP75GS-B
grijs

L180 x B25 x H5 cm
zithoogte: 40 cm
± 22 kg

Zitcombinaties

Door de bloembakken te koppelen met de 

zitvlakken creëert men zitcombinaties naar 

wens.

De zitvlakken hebben een interne metalen 

versteviging, alle bevestigingsmateriaal 

wordt meegeleverd. 

Vaak gebruikt voor een rustige hoek op 

de speelplaats of als aµakening van 

speelzones.

Opstellingen naar keuze
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/bfc57afd-5e54-c710-0b0d-3a07027ff61b/gp75-zitcombinaties?ppid=a88ae924-a977-63a2-4f1f-3a071c8dc666


Deze bloembakbank is volledig afgerond 

en is verplaatsbaar met een transpallet. Hier 

kan ongeveer 600 L aarde in, geschikt voor 

bamboe of zelfs kleine bomen.

GP33
groene bak

beige banken

geheel:
L181 x B124 x H70 cm
zithoogte: 46 cm

plantvolume:
L112 x B112 x H48 cm

± 185 kg

GP33GS
zwarte bak

grijze banken

geheel:
L181 x B124 x H70 cm
zithoogte: 46 cm

plantvolume:
L112 x B112 x H48 cm

± 185 kg

Bloembakbank

Bloemetjes optioneel bij te bestellen.

GP33BG
bebat-groene bak

bruine banken

geheel:
L181 x B124 x H70 cm
zithoogte: 46 cm

plantvolume:
L112 x B112 x H48 cm

± 185 kg
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/d1becb4f-72f9-363d-631f-3a0720d34f25/gp33-bloembak-bank-h70?ppid=a88ae924-a977-63a2-4f1f-3a071c8dc666
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& spel
inrichting

& spel
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/inrichten


BB-ORANGE_ROCK
oranje

0100 x H80 cm
± 29 kg

Bloembak Orange Rock

• Kunststof plantenbak: recycleerbaar PE in 
de massa gekleurd

• Grootvolume: 1 meter diameter (358 liter)

• Minder gieten dankzij waterreservoir in 
dubbele wand (121 liter) - zomervakantie!

• Capilaire koorden in waterreservoir 
houden de aarde vochtig

• Thermische isolatie (dubbele wand) 
vermijdt dat wortels van gevoelige 
planten/bomen verbranden of bevriezen

• Ingebouwde overloop vermijdt rotting 
door te veel water

• Extra stevigheid dankzij conische ribben

• Schokbestendig, bestand tegen sterke 
temperatuurverschillen (-65 tot +65°), UV-
bestendig

• Minimum levensduur: 10 jaar
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/edf20ded-e9ae-dce4-42d4-3a04ff9eb565/bloembak-orange-rock?ppid=e8cedf10-d25f-cca4-f687-3a02518bbd51


Bloembak Greenday

Degelijke rechte bloembakken, makkelijk 

verplaatsbaar met een transpallet voor een 

flexibele inrichting van de speelplaats.

Steeds inclusief onderbalken 10 x 10 cm.

GREENDAY-S-
GRY/BRU/BEI/GRO

L90 x B90 x H70 cm
± 123 kg

GREENDAY-M-
GRY/BRU/BEI/GRO

L120 x B60 x H70 cm
± 85 kg

GREENDAY-L-
GRY/BRU/BEI/GRO

L120 x B120 x H70 cm
± 125 kg

Beschikbare kleuren in alle versies:

grijs bruin beige groen

Bloemetjes optioneel bij te bestellen.

GREENDAY-S-
GRY/BRU/BEI/

GRO/BG

L90 x B90 x H70 cm
± 123 kg

GREENDAY-M-
GRY/BRU/BEI/

GRO/BG

L120 x B60 x H70 cm
± 85 kg

GREENDAY-L-
GRY/BRU/BEI/

GRO/BG

L120 x B120 x H70 cm
± 125 kg

Beschikbare kleuren in alle versies:

groen bebat-
groen

beigebruingrijs

151

KLIK HIER

ME
ER INFO?

KLIK HIER

ME
ER INFO?

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/85b4ed45-e4b1-5b42-3a1c-3a0721a75034/bloembak-greenday?ppid=e8cedf10-d25f-cca4-f687-3a02518bbd51
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/576c6080-21e9-4cf6-37f9-3a07215c2d50/gp27-kleine-rode-bloem


GP61B2
beige planken

groen onderstel

L180 x B120 x H34 cm
± 160 kg

GP61B3
beige planken

groen onderstel

L180 x B120 x H49 cm
± 190 kg

GP61GS-3
grijze planken

zwart onderstel

L180 x B120 x H49 cm
± 190 kg

GP61GS-2
grijze planken

zwart onderstel

L180 x B120 x H34 cm
± 160 kg

Podium Star

Deze oerdegelijke podia staan al meer dan 

10 jaar op diverse speelplaatsen. Geschikt 

voor plaatsing op een vlakke ondergrond. 

Kunnen verplaatst worden met een 

transpallet. Kunnen gebruikt worden zonder 

te verankeren. 

Gekleurde bloemetjes zijn een optie. 

De podia worden compleet gemonteerd 

geleverd.

Mogelijke opstellingen met 3 zitbakken/podia:

apart naast elkaar als breed podium achter elkaar als catwalk
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/45c7491a-7afb-23f9-671d-3a0726a51410/gp61-podium-star?ppid=f8d6111b-5fdd-3d2d-37b5-3a06f79f8506
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/576c6080-21e9-4cf6-37f9-3a07215c2d50/gp27-kleine-rode-bloem
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GP82M-2
multicolour planken

bruin onderstel

L180 x B120 x H28 cm
± 155 kg

GP82M-3
multicolour planken

bruin onderstel

L180 x B120 x H40 cm
± 193 kg

GP82M-4
multicolour planken

bruin onderstel

L180 x B120 x H52cm
± 230 kg

Multicolour podium

Ook dit podium is verplaatsbaar met een 

transpallet en hoeft niet verankerd te 

worden. Eigenlijk is het een variant van 

podium Star, maar dan met fel gekleurde 

recycling planken van 12 cm breed i.p.v. 

van 15 cm breed. Daardoor verschillen de 

hoogten ook : 28, 40 en 52 cm. 

De 4 cm planken zijn door en door gekleurd 

(“in de massa gekleurd”).

catwalk
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/000fed7a-eccc-2f06-cbf8-3a072aa3e4cb/gp82m-podia-multicolour?ppid=f8d6111b-5fdd-3d2d-37b5-3a06f79f8506


GP82-BG2
bebat-groene planken

bruin onderstel

L180 x B120 x H28 cm
± 155 kg

GP82-BG3
bebat-groene planken

bruin onderstel

L180 x B120 x H40 cm
± 193 kg

GP82-BG4
bebat-groene planken

bruin onderstel

L180 x B120 x H52cm
± 230 kg

Bebat-groen podium

Het multicolour podium met Bebat-groene 

planken en bruin onderstel.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/6d37b4d4-cdf3-9165-2364-3a09ce3dc35c/gp82bg-podia-bebat-groen?ppid=f8d6111b-5fdd-3d2d-37b5-3a06f79f8506
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Ontdektafeltje

ONTDEK-TAFELTJE
L100 x B50 x H90 cm
± 36 kg

Rotvrije sorteertafel/ontdektafel met 

vakjesverdeling van 8 cm diep. De 24 

vakjes zijn geperforeerd zodat er geen 

water in blijft staan. Komt gemonteerd aan, 

in te graven tot gewenste hoogte. 

Valt niet onder de norm i.v.m. 

speeltoestellen. Wel veilig volledig afgerond 

zoals bij speeltoestellen.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/b41d74c6-f989-40ee-479d-3a02a057138e/ontdektafeltje?ppid=7ceab678-8816-1a3b-59c9-3a072ae05550


Watertafel

Leuke (TÜV gekeurde) watertafel uit 

gerecycleerd kunststof en nieuw PE-

plaatmateriaal waarmee kleuters op 

zomerse dagen volop kunnen spetteren. 

De tafel wordt kant en klaar geleverd op 

een hoogte van 62 cm. 

Zonder meerprijs kan de tafel ook lager 

geleverd worden (minimaal 32 cm).

WATERTAFEL
 L92 x B76 x H32-62) cm 
± 34 kg

Benelux
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/6120a465-8412-871e-2a29-3a07f505e0dd/watertafel?ppid=b50708d7-db97-856a-9756-3a06f7f6e5dc
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https://www.speelplaatsmeubel.be/nl-BE/spelen-2/


ZONNESPIEGEL
gele kader

0115 cm
± 10 kg

Zonnespiegel

Stevige volledig bolle kunststof 

onbreekbare spiegel met gele zonvormige 

kader. Geleverd met 4 RvS nagelpluggen 

voor muurbevestiging.

Maakt van elke dag een zonnige dag!
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/525864fc-5020-c96b-8fea-3a02a057825e/zonnespiegel-115-cm?ppid=aa4de098-3f31-9406-5dd0-3a06f83ebac8


Grote spiegel

SPGL-XXL
L176 x B176 cm
± 115 kg

De grote spiegel om te bevestigen tegen 

een muur op de speelplaats. Met een 

podium ervoor geplaatst is de speelplaats 

helemaal klaar voor kleine dansperformers, 

mini-K3-tjes enz.

De 2 mm dikke onbreekbare RVS spiegel 

is aan de achterkant voorzien van een 

betonplex plaat.

De spiegel is gemaakt van de hoogste 

kwaliteit RVS en wordt geleverd inlusief 9 

speciale dikke RVS schroeven en degelijke 

muurpluggen.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/9c0c0141-44d4-63ca-fb04-3a02a0574692/grote-onbreekbare-spiegel?ppid=aa4de098-3f31-9406-5dd0-3a06f83ebac8


SP-SPGL-HOL
holle spiegel

L60 x B120 cm
± 18 kg

SP-SPGL-GOL
golvende spiegel

L60 x B120 cm
± 18 kg

SP-SPGL-BOL
bolle spiegel

L60 x B120 cm
± 18 kg

Vervormende spiegels

Ook vervormende spiegels zijn inmiddels 

een klassieker. De spiegelvlakken zijn uit 

RVS en dus ook onbreekbaar. 

Optie: voorbereiding muurbevestiging 

met pluggen, RVS schroeven 

en voorgeboorde gaten.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/39b89f52-5b7e-4b6f-fcbc-3a072b14b518/vervormende-spiegels?ppid=aa4de098-3f31-9406-5dd0-3a06f83ebac8
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Klimgrepen
Sets klimgrepen uit een zand-polyester 

mengeling, incl. RVS bevestigingsmateriaal. 

Bouw een klimmuur zonder valbrekende 

ondergrond: zijdelings klimmen met een 

max. valhoogte van 60 cm. 

Geen certificaat beschikbaar, dit zijn 

“onderdelen” waarmee u eenvoudig 

zelf een “speeltoestel” bouwt. Maar dat 

betekent niet dat uw speeltoestel niet 

conform zal zijn.

=> LEES DE HANDLEIDING!

Onze klimwandpanelen hebben wel een 

certificaat.

KLIM-SET15
15 stuks:
5 hele grote + 10 grote
incl. bevestigingsmateriaal
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/3186144b-11f3-d4f2-acf7-3a02a056f4b6/set-van-15-klimgrepen?ppid=fe50e3df-ded7-6e14-94cb-3a08475471fc
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/eaf31b9b-75eb-dc28-d4f5-3a061070e159/klimwandpanelen?ppid=fe50e3df-ded7-6e14-94cb-3a08475471fc
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Klimbuis

De klimbuis, voorzien van 24 klimgrepen, 

garandeert speelplezier voor alle leeftijden 

dankzij de dubbele rij klimgrepen 

bovenaan. De kinderen klimmen rond de 

vrolijk gekleurde cilinder.

Het toestel heeft een vrije valhoogte 

van minder dan 60 cm, een valbrekende 

ondergrond is dus niet nodig, het dient 

wel verankerd te worden op een harde 

ondergrond.

SPM236 Ø78 x H192 cm

Benelux
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/a885fd0b-adad-96ae-0925-3a08417c5708/klimbuis?ppid=fe50e3df-ded7-6e14-94cb-3a08475471fc


Kruiptunnel

Deze kruiptunnel is iets meer dan een 

meter lang en wordt standaard op verharde 

bodem verankerd. Er is echter ook een 

variant om op onverharde ondergrond te 

plaatsen (palen worden meegeleverd).

KRUIPTUNNEL_
VERHARDING

 Ø80 xL104 x H97 cm 

KRUIPTUNNEL_
LOS

 Ø80 xL104 x H97 cm 

Benelux
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/c43b973c-443e-be57-2eb7-3a0847894a2c/kruiptunnel?ppid=7ceab678-8816-1a3b-59c9-3a072ae05550


SURF_GR
groene plank

plank: L163 x B43
veer: H39 cm
ondergronds: H50 cm
± 58 kg

SURF_PA
paarse plank

plank: L163 x B43
veer: H39 cm
ondergronds: H50 cm
± 58 kg

SURF_BL
blauwe plank

plank: L163 x B43
veer: H39 cm
ondergronds: H50 cm
± 58 kg

Surfplank veertoestel

Veertoestel waar samen op gespeeld kan 

worden. Je waant je een echte surf boy of 

surf girl. 

Een valbrekende ondergrond 1,5 rondom 

het toestel is verplicht indien geplaatst op 

verharding. Gras en bosgrond volstaan als 

niet verharde ondergrond.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/68c3845c-466a-925c-9db3-3a08c7f80687/surfplank-veertoestel?ppid=cf641ef6-1bb0-0923-435b-3a06f8415182


RVS halve bol
G00

beige planken
bruin onderstel

L000 x B000 x H00 cm
zithoogte: 00 cm
± 000 kg

G00
beige planken
bruin onderstel

L000 x B000 x H00 cm
zithoogte: 00 cm
± 000 kg

Deze “ingegraven bollen” uit RVS kunnen 

op veel manieren worden “bespeeld”: 

kinderen kunnen er op zitten, beklimmen en 

vanaf glijden; of ze kunnen gebruikt worden 

als obstakel bij verstoppertje. 

Zo ontwikkelen de kinderen hun motorische 

vaardigheden (evenwichtsgevoel) en wordt 

tegelijkertijd hun fantasie gestimuleerd. 

Met een paar bij elkaar staan de halve 

bollen mooi te blinken op de speelplaats! 

Geen valdempende laag nodig. 
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/995f7bbe-ef66-47bb-568c-3a07e05e787a/rvs-halve-bol?ppid=cf641ef6-1bb0-0923-435b-3a06f8415182
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Slijtvaste wegenverf 
op waterbasis

Slijtvaste wegenverf met een hoge 

duurzaamheid (wordt eµectief gebruikt 

in het verkeer). Deze verf op waterbasis 

hecht veel langer dan gewone verf uit de 

verfwinkel en is bovendien goedkoper.

Met 5 kg verf kan u ongeveer 6 m2 verven. 

Het verbruik is echter sterk a¶ankelijk 

van de ondergrond en de manier van 

aanbrengen. De verschillende kleuren 

mogen worden gemengd om een nieuwe 

kleur te bekomen.

Raadpleeg steeds eerst de handleiding op 

onze site!

WEGENVERF 5 KG
blauw, rood, geel, 

wit, zwart
5 kg

WEGENVERF 15 KG
blauw

15 kg
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/499f4a3b-ec9f-18aa-0f43-3a072b90fe5b/slijtvaste-wegenverf


Sjablonen
Met deze pakketten zijn de mogelijkheden 

vrijwel onbegrensd. Duw de voorgesneden 

vormen uit de platen en teken af met een 

krijtje. Kleur daarna in met onze slijtvaste 

wegenverf. Door dit eenvoudig zelf te doen 

bespaart men héél veel geld in vergelijking 

met pleinplakkers of andere klevers.

WV-SJABLOON
10 platen van
80 x 120 cm

WV-SJABLOON40
24 platen van
40 x 40 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/0a09ca24-f818-6212-153b-3a02a0577de5/sjablonen


1 2

3 4

5 6

7

Duw de vorm uit de kunststof plaat

Sommige vormen zijn half uitgesneden en moeten 
gespiegeld worden om te vervolledigen

U kan de vorm nu makkelijk verven binnen de krijtlijnen

Veeg de krijtlijnen weg met een natte doekEenmaal droog is de verf overschilderbaar.

Klaar!

Teken de vorm af met een krijtje
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Pakket sjablonen met wegenverf
Pak sjablonen met 4 potten van 5 kg 

wegenverf (blauw, rood, geel, wit) + een 

doos van 10 stevige kunststof platen van 

80 x 120 cm of een doos van 24 boordevol 

voorgesneden sjablonen.

Met deze pakketen zijn de mogelijkheden 

vrijwel onbegrensd. De aankoop van dit 

pakket is zeker ook in een scholengroep 

of in een gemeente te overwegen, om 

het pakket aan aangesloten scholen uit te 

lenen.

WV-PGR
10 platen van 80 x 120 cm
4 x 5 kg wegenverf

WV-PKL
24 platen van 40 x 40 cm
4 x 5 kg wegenverf
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/cdfc16ff-1e34-f730-1304-3a075534ab91/pakket-wegenverf-met-sjablonen
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Vitrines/infokasten
Alle kaders zijn uit aluminium en hebben 

een plaatstalen achterzijde van 2 mm dik. 

Steeds geleverd met een veiligheidsslot en 

2 sleutels. In de deuren zit plexiglas van 

4 mm dik. Superdegelijk afsluitmechanisme 

tegen vocht. 

Met 5 jaar garantie. Bewezen kwaliteit.

Niet geschikt om aan poorten te hangen.

VLINDER
2x A4

figuur: 
73 x 67,4 cm

vitrine: 
30,3 x 45,3 x 3 cm

BEER
4x A4

figuur: 
74,3 x 102,4 cm

vitrine: 
65.3 x 45,3 x 3 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/inrichten/infokasten


UIL
6x A4

figuur: 
125,4 x 107.5 cm

vitrine: 
65.3 x 65,3 x 3 cm
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POTLOOD
VUILNISBAK

046 x H110 cm
inwerphoogte 81 cm
Binnenbak 75 l
± 10,2 kg

Vuilnisbak potlood
met binnenbak en slot

Leuke kunststof vuilbakken met kunststof 

binnenbak voorzien van een slot en per 

vuilbak een sleutel. Binnenbak 75L, hoogte 

110 cm, met slot. Kleuren: groen, geel, grijs, 

rood of blauw.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/inrichten/vuilnisbakken
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WAND
bruine planken

beige rand

38 mm dikke planken
82 cm hoog 
(±35 cm bovengronds)

Zandbakrand

Wand uit 38 mm dikke kunststof 

tandgroefplanken met als afwerkrand een 

afgerond profiel met RVS schroeven. 

Ongeveer 35 cm steekt boven de grond uit. 

Te plaatsen in gestabiliseerd zand.

Te bestellen per lopende meter. 

Inclusief 2 soorten RVS schroeven en voldoende 

verbindingslatten die mee ingegraven worden.

Standaard bruin met beige rand.

Lees de plaatsingsinstructies op onze website!
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/a93529bd-4e43-e3ed-a9f5-3a02a0577e83/zandbakrand-per-lopende-meter?ppid=7ceab678-8816-1a3b-59c9-3a072ae05550


Bloemetjes optioneel bij te bestellen.

Verhoogd model van zandbakrand, 
geen standaard uitvoering.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/576c6080-21e9-4cf6-37f9-3a07215c2d50/gp27-kleine-rode-bloem
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Tankstations
TANKSTATION 2D

STAR
muurbevestiging

L40 x H80 cm
± 8.5 kg 

TANKSTATION 3D
STAR

vrijstaand

L36 x B36 x H60 cm
± 25 kg

TANKSTATION 3D
OXY

vrijstaand

L36 x B36 x H60 cm
± 25 kg

LAADPAAL 3D
VOLT

vrijstaand

L36 x B36 x H60 cm
± 25 kg

Degelijke tankstations met een staalkabel 

verstevigd touw als “vulslang”. Hendel en 

gekleurde platen uit massief PE-plaat. 

Paal uit dik gerecycleerd bruin kunststof.

Steeds voorzien van het nodige RVS 

bevestigingsmateriaal en geschikte 

pluggen.

Ontworpen naar de Europese norm EN 1176, 

maar dit speelobject valt daar eigenlijk niet 

echt onder.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/f96126f9-ee30-836a-ec9a-3a079320e14f/tankstations


Deze boekenkast, geïnspireerd door de 

natuur, kan perfect op zichzelf gebruikt 

worden, maar kan evengoed gekoppeld 

worden met meerdere modules. 

Geschikt voor plaatsing tegen een muur, 

maar kan ook los worden geplaatst en zo 

als afscheiding dienen. 

Voor binnen- en buitengebruik, beschikbaar 

in verschillende kleuren. Al dan niet 

verankeren, zelf in te schatten.

Honingraat
HONINGRAAT-GEEL

geel
L198 x B37 x H112 cm
± 28 kg
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/e30e37a2-6de2-d08b-b2ff-3a079c3824df/honingraat?ppid=7ceab678-8816-1a3b-59c9-3a072ae05550
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https://www.speelplaatsmeubel.be/nl-BE/spelen-2/


BASKET-GALVA
zonder net

060
± 6 kg

BASKET-RVS
met kettingnet

060
± 6 kg

Muur-basketring

Basketring met of zonder kettingnet.

De versie zonder net is gemaakt uit 

gegalvaniseerd staal.

De versie met kettingnet is volledig uit RVS 

gemaakt. 

Steeds inclusief 4 stevige keilbouten om 

stevig in de muur te verankeren.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/b96f48d8-b55d-df08-5a07-3a049468a94c/ring-voor-basketbal?ppid=cf641ef6-1bb0-0923-435b-3a06f8415182


Ballenvanger

BALLENVANGER
090 CM x H300 cm
± 70 kg

Degelijke PE ballenvanger met vier 

uitgangen met puntensysteem, een 

opvallende speelplaatsverfraaiing ook. Paal 

Ø 90 mm uit gegalvaniseerd staal, 

te plaatsen in beton.

Geschikt voor kleuterschool en lagere 

school (voor kleuters paal best 1 m inkorten).
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/1ebcd7d5-d633-246f-2653-3a02a0564a2e/ballenvanger?ppid=cf641ef6-1bb0-0923-435b-3a06f8415182


PINGPONG_tafel_
blauw

L274 x B153 x H76 cm
± 123 kg

Buiten-pingpongtafel met stalen net

Een superdegelijke outdoor tafeltennis tafel 

in zware uitvoering (123 kg): stalen onderstel 

met volkern blad. 

Te plaatsen op een vlakke verharde 

ondergrond. Verankeren kan optioneel.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/0acb12ed-2552-cf1f-a4c8-3a08be19a128/buiten-pingpongtafel-met-stalen-net?ppid=cf641ef6-1bb0-0923-435b-3a06f8415182


VOETBALTAFEL
L114,5 x B70 x H100 cm
± 80 kg

Veilige voetbaltafel voor buitengebruik, 

voorzien van (veiligheids)glasplaat en 

veilige telescopische stangen. 

De balletjes blijven in de voetbaltafel en 

kunnen dus niet verloren gaan. Voorzien 

van verstelbare poten om waterpas te 

zetten. Afdekhoes wordt bijgeleverd voor 

tijdens vakanties.

De muntinworp (50 cent ) wordt standaard 

uitgeschakeld, maar kan makkelijk 

ingeschakeld worden (schoolfeest, verhuur).

Buiten-voetbaltafel met telescopische stangen
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/8ee7f0eb-0527-4a14-7c0b-3a07f95bb711/buiten-voetbaltafel-met-telescopische-stangen?ppid=cf641ef6-1bb0-0923-435b-3a06f8415182


SCOREBORD L80 x H60 cm

Scorebord

Mechanisch scorebord om de tel niet te 

verliezen. De rode aanduidingen kunnen 

verschoven worden maar ze kunnen niet 

van het bord af. Om tegen een muur/wand 

te bevestigen of om op 2 palen te monteren 

(palen zelf te voorzien).
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/b49a8bd2-c56c-db87-4042-3a02a0574075/speelpaneel-mechanisch-scorebord?ppid=cf641ef6-1bb0-0923-435b-3a06f8415182


Podium 123

Medaillepodium met recycling kunststof 

treden. Makkelijk verplaatsbaar met 

transpallet. Ook een meerwaarde voor elke 

sportdag! Kan tegelijk als zitmeubel dienen 

natuurlijk.

GP42
L178 x B60 x H52 cm
± 78 kg
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/37e550c3-1540-037a-596c-3a02a0568f9e/gp42-podium-123?ppid=cf641ef6-1bb0-0923-435b-3a06f8415182


Speelpanelen

Speelpanelen geschikt voor lagere school 

en kleuters.

SPEELPANELEN L80 x H60

3 op een rij

Blad-steen-schaar

Spel waarbij de schijven niet 

kwijt kunnen geraken.

De naam “Blad-steen-schaar” 

of “schaar-steen-papier” is 

afhankelijk van waar je woont...

Twister

Dobbelstenen

Twisterspel te combineren met 

geschilderde bollen  

op de speelplaats.

Dobbelen tegen elkaar tot er 

iemand 5 punten heeft, daarna 

mag een andere ploeg.

Oxo

Flipper

Een degelijk klassiek OXO spel.

Super leuke Flipperkast voor 

2 teams of twee spelers. 

Links en rechts kan je je score 

aanduiden.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/inrichten/speelpanelen
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/6bb9aeaf-b268-b3c0-5c95-3a02a0572dce/speelpaneel-3-op-een-rij?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/47822546-5d69-0be5-d58d-3a02a0574297/speelpaneel-twister?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://www.speelplaatsmeubel.be/nl-BE/valdemping-4/
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/8cdc3134-b425-0e2a-358c-3a02a93cf6de/speelpaneel-blad-steen-schaar?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/bace0204-0c74-dd49-9545-3a02a0572f54/speelpaneel-dobbelspel?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/e0537dde-df6c-8087-3d4b-3a02a94fbbd7/speelpaneel-flipperkast?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/3c6a43db-dbcb-516f-9237-3a02a05739b9/speelpaneel-oxo?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd


Formula Racing

Door het wiel te draaien krijg 

je veel of weinig punten om je 

schijf op te schuiven. Wie eerst 

finisht is winnaar.

Draaiend doolhof

Draai het mechanisme om het 

RVS bolletje door het labyrint te 

loodsen.

Puzzel kikker Puzzel vlinder

Verschuif de vierkanten om de figuur weer netjes op zijn plaats te krijgen. 

Hier ben je langer mee bezig dan je dacht!

Puzzel slang
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/346fd0d1-c101-77f1-6658-3a02a0573af3/speelpaneel-puzzel-kikker?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/1c98853d-812a-acc4-52e2-3a02a05733d3/speelpaneel-formula-racing?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/3d2ee9da-c028-943b-2648-3a02a0573b90/speelpaneel-puzzel-vlinder?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/e958a169-c104-cd93-a1d5-3a02a0572fa5/speelpaneel-draaiend-doolhof?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/b0c3f0f9-d57a-5115-654e-3a02a0573b40/speelpaneel-puzzel-slang?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd


Achterkant twisterpaneel ter illustratie.

Speelpanelen

De meeste speelpanelen zijn niet vlak 

aan de achterkant. Dit is meestal geen 

probleem bij bevestiging op palen. 

Voor muurbevestiging worden de 

panelen door ons aangepast met optie 

“muurbevestiging”: er worden achteraan 

afstandshouders geplaatst, er worden gaten 

van 12 mm voorgeboord.

Bovendien worden er ook degelijke 

pluggen en speciale RVS schroeven 

(8 mm dik) voorzien.
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Kleuterspeelpanelen

Puppy doolhof

Het schij¹e dient verplaatst te 

worden naar het hok. 

Doolhof Star

Zonder bewegende delen, volg 

met je vinger de ingefreesde 

lijnen.

KLEUTERSPEELPANELEN L80 x H60
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/inrichten/speelpanelen?d1393df0-46e9-639c-4e39-3a03a6e1026d_g=c45ce176-8348-b440-491e-3a03a6e1026e;&Page=1
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/ad3b3758-19a5-0c0d-5d39-3a02a0573aa3/speelpaneel-puppy-doolhof?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/44015d0a-adb5-6a37-c876-3a02a0572ff6/speelpaneel-doolhof-star?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd


Regenpaneel

Simuleer allerlei regengeluiden 

door het centraal mechanisme 

te draaien.

Zigzaggende bolletjes

Draai aan het paneel zodat 

de bolletjes een vloeiende 

beweging naar beneden 

maken.

Bloemen met bolletjes

Draai aan de witte schijven 

om de verschillende soorten 

bolletjes met bijhorende 

geluiden te bewegen.

Tandwielen & bolletjes

Door aan het wiel te draaien 

komen de tandwielen en 

honderden kleine bolletjes in 

beweging.

Boerderijgeluiden

Elektronisch paneel met 

manuele stroomgenerator. Kies 

dierengeluiden naar keuze.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/3f7dd453-1dc2-7442-490f-3a02a057464c/speelpaneel-zigzagbolletjes?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/28af9576-3b63-e387-8644-3a02a0572f04/speelpaneel-boerderijgeluiden?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/586a157d-09ce-a68b-67ec-3a02a0574248/speelpaneel-tandwielbolletjes?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/11e1c047-9d60-079f-8e38-3a02a0573c2b/speelpaneel-regenpaneel?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/4717a13a-f678-76b2-bc7f-3a050437c803/speelpaneel-bloemen-met-bolletjes?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd


Muziekpanelen

Xylofoon

Maak geluid met holle RVS 

buizen. Geen slaginstrument 

nodig dat kwijt of stuk kan.

Tam-tam

Synthesizer

Deze tamtam bedien je 

met je handen, het geluid is 

uitstekend.

Elektronisch synthesizerpaneel 

met manuele stroomgenerator. 

Piano

Elektronisch pianopaneel met 

manuele stroomgenerator. 

MUZIEKPANELEN L80 x H60

198

https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/inrichten/speelpanelen?f1ed2238-faff-54b4-e644-3a07d0ab249d_g=7501e4e6-0b4e-a6fd-33f9-3a07d0ab24a2;&Page=1
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/688c5567-eae8-0f8a-25ff-3a02a05742e5/muziekpaneel-xylofoon?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/ccd1f57f-8c96-4e75-3c54-3a02a05741ab/speelpaneel-synthesizer-rotogen?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/d2055c6c-affe-ab05-7379-3a02a05741fd/muziekpaneel-tam-tam?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://www.speelplaatsmeubel.be/nl-BE/valdemping-4/
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/6db609ad-214b-dead-0ef7-3a02a0573a55/muziekpaneel-piano-rotogen?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd


Reactiepaneel

Reactiepaneel

Dankzij de manuele stroom-

generator werkt dit paneel 

onafhankelijk. Netstroom of 

batterijen zijn niet nodig.

REACTIEPANEEL L80 x H60

Uitdagend elektronisch spel door te 

reageren op geluid en licht dat random 

verschijnt. Indien je niet snel genoeg bent 

krijg je snel feedback.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/86e2b55f-b1cc-fd77-22f6-3a02a0573bdc/speelpaneel-reactiemeter-rotogen?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/86e2b55f-b1cc-fd77-22f6-3a02a0573bdc/speelpaneel-reactiemeter-rotogen?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd


4 op een rij

Dit grote speelpaneel is inmiddels een 

klassieker op de Vlaamse lagere scholen. 

De schijven kunnen niet verloren gaan en  

het blijkt een zeer populair spel!

4 op een rij

Geschikt voor bevestiging op 

palen (in eigen beheer) of voor 

muurbevestiging (95% van de 

gevallen).

4 OP EEN RIJ L120 x H80 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/8fba76bd-82b1-24b0-ab93-3a02a0572e1d/speelpaneel-4-op-een-rij?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/8fba76bd-82b1-24b0-ab93-3a02a0572e1d/speelpaneel-4-op-een-rij?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd


Hekwerkverfraaiing

Er is geen geschikter hekwerk dan 

“dubbeldraad panelen” (staalmatpanelen). 

Om een degelijke 1 m hoge standaard 

afsluiting echter wat kindvriendelijker te 

maken kan je er onze”hekwerkverfraaingen 

in integreren.

Hekwerkverfraaiing

Hekwerkverfraaiing om 

tegen twee hekwerkpalen te 

schroeven.

HEKWERK-
VERFRAAIING

L75 x H100 cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/ba29ae1a-1b87-cc95-3ad8-3a07db4af167/speelpaneel-hekwerkverfraaiing?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/ba29ae1a-1b87-cc95-3ad8-3a07db4af167/speelpaneel-hekwerkverfraaiing?ppid=c86b449d-331e-3c70-b3d9-3a06f84436fd
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BORDSPELLEN L42 x H42 cm

Bordspellen

Voor montage op picknicktafels GP16, GP17 

en GP18 (zie blz. 82-85) zonder de tafels te 

beschadigen! 

De positie van de bouten valt precies tussen 

de planken. De borden zijn gemaakt van 

superdegelijke 8 mm dikke volkernplaten 

van 42 x 42 cm waarbij de bedrukking 

onder een krasbestendige beschermlaag 

zit. Deze bordspellen zijn UV-bestendig en 

zeer duurzaam, bedoeld voor permanent 

buitengebruik. Afgeronde hoeken en reeds 

voorzien van gaten in het harde materiaal. RVS 

bevestigingsmateriaal (4 RVS bouten, sluitringen 

en borgmoeren) inbegrepen.

Geen zorgen over zoek rakende onderdelen en 

“spelstukken”: de kinderen kunnen hiervoor zelf 

flesdopjes meebrengen!

mens-erger-je-niet dambord

ganzenbord ladderspel
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/66468280-54b7-bb00-929c-3a079ce34e72/weerbestendige-bordspellen?ppid=7ceab678-8816-1a3b-59c9-3a072ae05550
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9
L-BLOKKEN

klein

9 stuks van
L40 x B20 x H20 cm
± 20,7 kg

18
L-BLOKKEN

klein

18 stuks van
L40 x B20 x H20 cm
± 41,4 kg

36
L-BLOKKEN

klein

36 stuks van
L40 x B20 x H20 cm
± 82,8 kg

L-blokken klein

Creatief spel-en-leermiddel.

Stevige L-blokken als stoeltje,  

als educatieve puzzel, als spelelement...  

Zowel voor binnen- als voor buitengebruik. 

Gemaakt uit UV stabiele dikwandige PE-

kunststof, 2,3 kg per stuk. Het product zal 

gebruikssporen gaan vertonen (positief, dat 

toont dat ze veel gebruikt worden!).
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/3456a8ab-d7de-8e7a-c1b6-3a07acda76c7/l-blokken?ppid=01970874-b37a-9412-4c3a-3a07acd80bce


L-blokken groot

Grote versie van het model hiernaast,  

3,2 kg per stuk. Wordt gebruikt als 

uitdagende puzzel voor collectieve 

opdrachten om een bepaalde figuur na te 

maken. Ook gebruikt als stoeltje tijdens 

kringgesprekken of in een buitenklas. En 

uiteraard gewoon geschikt voor vrij spel. 

Dit product wordt niet als “speeltoestel” 

beschouwd maar eerder als „crea(c)tief 

meubilair“.

9
L-BLOKKEN

groot

9 stuks van
L50 x B25 x H25 cm
± 28,8 kg

18
L-BLOKKEN

groot

18 stuks van
L50 x B25 x H25 cm
± 57,6 kg

30
L-BLOKKEN

groot

30 stuks van
L50 x B25 x H25 cm
± 96 kg
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/3456a8ab-d7de-8e7a-c1b6-3a07acda76c7/l-blokken?ppid=01970874-b37a-9412-4c3a-3a07acd80bce


DOMINOBLOKKEN
28 blokken

L32,5 x B20 x H65 cm
± 3 kg per blok

verzonden op pallet 
B100 x L120 x H150 cm

Dominoblokken

Stevige domino-blokken uit kleurstabiele PE

Creatief spel-en-leermiddel voor kinderen van 

4 tot 12 jaar. Dit eeuwenoude gezelschapsspel 

kent vele spelvariaties. Geschikte spelregels 

voor kleuter- en lagere scholen staan in de 

handleiding.

De blokken kunnen ook gebruikt worden 

als stoeltje tijdens kringgesprekken of een 

buitenklas. Ook zeker geschikt voor vrij spel & 

het maken van allerhande bouwsels. Dit product 

wordt niet als “speeltoestel” beschouwd maar 

eerder als “crea(c)tief meubilair“.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/5077987e-3a81-3ece-37f8-3a02a0565d94/dominoblokken?ppid=01970874-b37a-9412-4c3a-3a07acd80bce


DOMINOBLOKKEN
28 blokken

L32,5 x B20 x H65 cm
± 3 kg per blok

verzonden op pallet 
B100 x L120 x H150 cm
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RUBBEREN 
VALTEGELS

zwart
L50 x B50

RUBBEREN 
VALTEGELS

rood
L50 x B50

RUBBEREN 
VALTEGELS

zwart
L50 x B50

Rubberen valtegels

Voorzien van een pen-en-gat verbinding. 

De tegels worden bij voorkeur in verband 

gelegd zodat ze mooi aangesloten blijven 

liggen. Volg steeds de voorschriften van de 

fabrikant/leverancier 

van het speeltoestel 

om de dikte van uw 

tegels te bepalen 

in relatie tot de 

valhoogte. 

Optioneel:

Een afgeronde bruine recycling kunststof 

afwerkrand wordt op de bodem vastgezet 

met nagelpluggen van 8 mm en houdt 

de tegels netjes bij elkaar zodat ze niet 

kunnen verschuiven.

valhoogte rubber valtegels afwerkrand

dikte m² / pal L x B x H

1,00 m 30 mm 50 m² 1200 x 80 x 30 mm

1,45 m 40 mm 40 m² 1200 x 40 x 40 mm

1,50 m 45 mm 35 m² 1200 x 40 x 40 mm

1,70 m 55 mm 30 m² 1200 x 50 x 50 mm

2.40 m 75 mm 25 m² 1200 x 60 x 60 mm

3,00 m 100 mm 20 m² 1200 x 80 x 80 mm

Benelux
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/1bbdf8b5-78e9-159f-31a6-3a013282a4a8/basic-rubberen-valtegel-per-m2?ppid=88c42092-3b86-800c-eccc-3a02518926d7


EPDM-valtegels

Voorzien van een pen-en-gat verbinding.

Hebben een toplaag uit door en door 

gekleurd rubber (massief ingekleurd).

Deze toplaag is duur in vergelijking met 

gewone rubberen tegels maar wel véél 

duurzamer (gewone tegels worden na een 

aantal jaren zwart). 

Plaatsing identiek aan gewone rubberen 

tegels. Ook een afgeronde afwerkrand is 

een optie op een reeds bestaande verharde 

ondergrond.

EPDM 
VALTEGELS

rood
L50 x B50

EPDM 
VALTEGELS

groen
L50 x B50

EPDM 
VALTEGELS

blauw
L50 x B50

EPDM 
VALTEGELS

geel
L50 x B50

valhoogte EPDM valtegels

dikte m² / pal

1,05 m 30 mm 50 m²

1,55 m 45 mm 35 m²

2,15 m 65 mm 25 m²

2,25 m 80 mm 20 m²

3,00 m 100 mm 20 m²

Benelux
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/c1892ae2-48ad-3be8-74b9-3a02a03b0921/epdm-valtegel-per-m2?ppid=88c42092-3b86-800c-eccc-3a02518926d7


RUBBER 
GRASBESCHERMINGS-

MATTEN

L150 x B100 x H22 cm
± 12 kg 

Grasbeschermingsmatten
Om uitslijting van de bodem te voorkomen 

en moddervorming tegen te gaan (b.v. 

onder een duikelrek). De ondergrond 

wordt nooit definitief plat gelopen, de 

graswortels zijn beschermd en kunnen er 

steeds opnieuw door komen. Voornamelijk 

toegepast onder duikelrekken. Wordt 

ook vaak gebruikt om speelheuvels te 

herstellen, voorkomt de klassieke erosie 

naast glijbanen. Door de wortelvorming van 

het gras komen de matten stevig vast te 

zitten en worden “één” met graswortels en 

bodem. Het gras kan gemaaid worden zoals 

een normaal grasveld.

Valhoogte: 1,5 meter indien de matten 

aangebracht zijn op aarde/grond (niet 

indien geplaatst op harde ondergrond zoals 

betontegels, asfalt, etc,...) 

Zie uitgebreide info op onze site.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/869b82f3-3b1a-9b65-a814-3a02a0576e5c/grasbeschermingsmatten-per-mat-15-m2?ppid=88c42092-3b86-800c-eccc-3a02518926d7


1 2

3 4
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GP65 VERVANGSET 
SCHEEPSROER

geel, rood, limoen
034 cm

GP66 VERVANGSET 
STUURTJE

geel
030 cm

GP27R - GP27G
KLEINE BLOEM

geel of rood
010 cm

GP28G
GROTE BLOEM

geel
018 cm

Stuurtjes en ornamenten
Na een paar jaar intensief gebruik kan er 

„speling“ op de stuurtjes komen. Omdat 

ze reeds gemonteerd zijn op een kunststof 

plaat is vervanging makkelijk. 

Bloemen om zitmeubels, bloembakken, 

zandbakken, ... op te smukken.

Incl. bevestigingsmateriaal. 

Zie uitgebreide info op onze site.
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/inrichten/onderdelen?Page=1


Beurtrol-zandloper

Wanneer is het mijn beurt? Mag ik nu 

eindelijk eens?” Deze zinnetjes horen we 

wel vaker over de speelplaats vliegen. 

Speelplaatsmeubel kwam met dé oplossing: 

een zandlopertje, handig te bevestigen aan 

de speeltuigen. Na drie minuten speeltijd is 

de volgende aan de beurt. Handig toch?

Weerbestendige zandloper, te bevestigen 

aan speeltuigen op de speelplaats zodat 

iedereen aan de beurt kan komen : 

3 minuten doorlooptijd.  

ZANDLOPER 012 X H4  cm
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/780cc3d8-cc08-684e-3eb3-3a07f9679ca1/beurtrol-zandloper?ppid=2410b030-e96c-8db7-f294-3a07214ea2d3


SPONSORPLAATJE
rechthoek

L8,5 x B0,2 x H3 cm

SPONSORPLAATJE
ovaal

L8,5 x B0,2 x H5,5 cm

SPONSORPLAATJE
vierkant

L11 x B0,2 x H11 cm

Sponsorplaatjes
Oerdegelijk 2 mm RVS! 

Laat uw speelplaatsmeubel sponsoren!

Sommige scholen doen een beroep op 

sponsors - lokale handelaars of particulieren 

- om het aangekochte meubilair en/of 

speeltoestellen te bekostigen.

Het is dan ook een fijne geste naar die 

sponsors toe om hun bedrijf of naam te 

vermelden op het speelplaatsmeubel. 

Wij bieden u hiervoor hoogwaardige 

sponsorplaatjes aan zodat de sponsor(s) 

gegarandeerd is/zijn van jaren visibiliteit.

Download een kant-en-klaar 

sponsoringsformulier op onze site en ga als 

oudervereniging op pad!

1. Kies een speelplaatsmeubel uit en zoek 
een sponsor. Gedeeltelijke sponsoring 
kan ook om niet alles uit eigen zak te 
moeten betalen. Op onze website kan 
je een kant-en-klaar sponsordocument 
downloaden. 
Voor grotere uitgaven kan u meerdere 
sponsors/plaatjes voorzien. Wie het 
nog creatiever wil aanpakken kan een 
verlanglijst opstellen waaruit mogelijke 
sponsors kunnen kiezen.

2. Bestel het speelplaatsmeubel en laat 
ons weten welke sponsor op welk 
meubel vermeld dient te worden. Dit 
is belangrijk voor het formaat van het 
plaatje. 
Laat ons weten wat er op het plaatje 
vermeld dient te worden: naam, bedrijf, 
logo (bij voorkeur een vectorbestand 
zoals .EPS of .AI of .CDR), ... 

Houd er wel rekening mee dat de 
plaatjes gegraveerd worden; er kan 
dus geen gebruik gemaakt worden van 
kleuren!

3. Wij maken een voorontwerp dat ter 
goedkeuring wordt voorgelegd. 

4. Omstreeks de datum van levering van 
het speelplaatsmeubel worden de 
sponsorplaatjes u apart toegestuurd. 
Zodra het speelplaatsmeubel is 
geleverd kan u de plaatjes dan 
bevestigen.

5. In de prijs zijn de ontwerpkosten, 
productie van het RVS plaatje,  
RVS vijsjes, verzend- en 
administratiekosten inbegrepen.

Hoe werkt het?
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https://speelplaatsmeubel.be/be-nl/shop/product/7bea66f6-4465-5112-1c0a-3a07e4b73c7e/sponsorplaatjes-uit-rvs-ovaal-85-x-55-cm?ppid=2410b030-e96c-8db7-f294-3a07214ea2d3
https://downloads.idemax.be/Sponsoring-plaatjes.pdf


Ware grootte
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IDEMAX BV

Kantoor & magazijn

(bezoek enkel op afspraak)

Industrieterrein Verlipark 

Unit G3.1 , 2400 Mol

info@speelplaatsmeubel.be

tel. + 32 (0)14 96 02 10

Postadres & maatschappelijke zetel

Achterbos 72, B-2400 Mol

https://www.pinterest.com/speelplaatsmeubel/
https://www.facebook.com/speelplaatsmeubelhttps://www.facebook.com/speelplaatsmeubel
https://www.youtube.com/@SpeelplaatsmeubelBe
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